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ছেলেদের গ্লানায়ণ 



হনুমানের লঙ্কাদাহন 



তাদকাণ্ড 

অনেক দিন আগে আমাদের এই ভারতবর্ষে দশরথ নামে এক 
যাজা ছিলেন। সরয্ নদীর ধারে অযোধ্যা নগরে তান বাস কাঁরতেন। 

সেকালের অযোধ্যা নগর আটটল্লিশ ক্লোশ লম্বা আর বার ক্লোশ 
চওড়া [ছিল। তাহার চাঁরাঁদকে প্রকাণ্ড দেওয়ালের উপরে লোহার 
কাঁটা দেওয়া ভয়ঙ্কর অস্তসকল সাজানো থাঁকত। সে অস্বের নাম 
শতঘবী, কেন না তাহা ছাঁড়য়া মারলে একেবারে এক শত লোক 
মারা পড়ে। 

তখনকার অযোধ্যা দেখিতে খুব সুল্দরও 'ছিল। ছায়ায় ঢাকা 
পাঁরহ্কৃত পথ, ফৃলভরা সুন্দর বাগান আর দামী পাথরের সাততলা 
আটতলা জমকালো বাড়তে নগরটি ঝলমল কাঁরত। 

এই সুন্দর অযোধ্যা নগরে শাদা পাথরের বিশাল রাজপরীতে 
শাদা ছাতার 'নচে বাঁসয়া রাজা দশরথ তাঁহার রাজ্যের কাজ দোৌঁখতেন। 
ধৃঁতি, বিজয়, অশোক, জয়ন্ত, সুমন্ত, সূরাষ্ট্র, ধর্মপাল আর বান্ট্রবর্ধন 
নামে তাহার আটজন মন্তী এমন বিদ্বান ব্রাম্ধমান আর ধার্মক 
[ছিলেন যে. দেশে একাঁটও অন্যায় কাজ হইতে দতেন না। দেশে চোর 
ডাকাত ছল না, ভাল ছাড়া মন্দ কাজ কেহ কাঁরত না। ভাল খাইয়া, 
ভাল পারয়া, ভাল বাড়তে থাঁকয়া সকলেরই সুখে দন যাইত। 
রাজা দশরথ তাহাঁদগকে যেমন স্নেহ কারিতেন, দশরথকেও তাহারা 
তেমান কাঁরয়া ভালবাঁসত। 

হায়! এমন রাজা দশরথ, তাঁহার একাঁটিও ছেলে ছল না। ছেলে 
নাই বালিয়া তিনি ভারী দুঃখ কারতেন। একাঁদন তানি মল্মসীদগকে 
বাললেন, “দেখ, আঁম যজ্ঞ করিব। হয়তো তাহাতে খুশী হইয়া 
দেবতারা আমাকে পনুত্র দিবেন ।” 

এ কথা শুনিয়া সকলে বাঁলল, “মহারাজ, আপাঁন খষ্যশত্গ 
মনিকে লইয়া আসুন। তান যজ্ঞ কারলে নিশ্চয়ই আপনার পান্র 
হইবে।" এই মুনির ধাষের (হরিণের) মতন 'শং ছিল, তাই লোকে 
তাঁহাকে খষ্যশঙ্গ বালত। এমন ভাল মুন কমই দেখা গিয়াছে। 

দশরথ বাঁললেন, “বড় ভাল কথা। মুন যে আমার জামাই হন, 
কারণ 'াঁন আমার বন্ধু লোমপাদ রাজার মেয়ে শান্তাকে বিবাহ 
কাঁরয়াছেন।” 

লোমপাদ রাজার বাঁড় অঞগ্গদেশে। দশরথ সেই অঙ্জাদেশে "গয়া 



৪ ছেলেদের রামায়ণ 

ভখন বাশঙ্তড মুনি রাজাকে অনেক বুঝাইয় 
শীঘ রামকে আঁনয়া দন, ইহাতে রামের ও 
যেমন-তৈমন মুনি নহেন, ইত্হার সঙ্গে যাই। 
নাই। তাহার ভালোর জন্যই বিশবামন্র তাহাকে 

বশিচ্ঠের কথা শানয়া দশরথের আর ৩ 
তখনই রাম আর লক্ষরণকে আ'নয়া দিলেন। 

যুদ্ধের পোশাক পাঁরয়া তীর ধনুক ও 
বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। রাজা আর রা 
চুমা খাইয়া তাঁহাঁদগকে আশশর্বাদ কারলেন। 

অনেক দূরে গিয়া ব*বামিত্র রামকে বাঁ 
সরযৃূর জলে মুখ ধুইয়া আইস । আঁম তোমা 
বলা" নামক মন্ত্র গব। এ মন্ত্র জানলে তো 
হইবে না, কেহ তোমার কোন ক্ষাত কাঁরতে 

রাম নদীতে মুখ ধুইয়া মুনির কট 
তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁহার শরীরের 
গিয়াছে । 

রাত হইলে তন জনে সরযূর ধারে ' 
রাহলেন। সকালে উীঠয়া আবার পথ চাঁলতে 
রাত কাটল অঙ্গদেশে মুনিদের আশ্রমে । ও 
নদী গঙ্গার সাহত 'মাঁলয়াছে। পরাঁদন ম 
নোৌকা আনিয়া তাঁহাঁদগকে গঙ্গা পার করিয়া 

ওপারে ভয়ানক বন। আগে সেখানে সৃল , 
কতই লোকজন বাস কারতি। তাড়কা নাজ 
তাহার পুত্র মারীঢ সেইসকল লোকজনকে খ 
চা্ট কারয়া ফোলয়াছে। এখন সেখানে ভয়ান 
পেলেই তাড়কা তাহাকে ধারয়া খায়। 

রাম 'আচ্ছা' বাঁলয়া ধনুকের গুণ ধারয়া খুব ' 
ধনুকের গুণ জোরে টানিয়া হঠাৎ ছাঁড়য়া দি 
শব্দ হয়, তাহাকেই বলে “টগুকার'। রাম ধনকে এ" 
যে, তাহা শাঁনয়া তাড়কাও প্রথমে চমকাইয়া গিস,, 
তাহার পরেই সে হাত তুলিয়া, হাঁ কারয়া, ঘোরতর গজ ক; 
করিতে আসিয়া উপাস্থত। ধূলায় চাঁরাদক অন্ধকার কারিয়া 
বাম লক্ষণের উপরে পাথর ছাঁড়য়া মারতে লাগল। 



আঁদকাস্ড ্ে 

টা কিন্তু রামের বাণের কাছে সে পাথর কিছুই নয়। তান পাথর 
(তো আটকাইলেনই, তাহার উপর আবার রাক্ষসীর লম্বা হাতদুটোও 
কাটিয়া ফোললেন। তবুও 'কন্তু সে ছুটিয়া আসতে ছাড়ে না। 
তাহা দেখিয়া লক্ষণ তাহার নাক আর কান কাটিয়া দিলেন। তখন 
সে হঠাং কোথায় যে 'মলাইয়া গেল, কিছুই বুঝা গেল না। হাত 
নাই তবৃও বড় বড় পাথর ছঁড়য়া মারে, দিন্তু কোথায় আছে দেখা 
যাইতেছে না। ূ 

তখন রাম কেবল তাহার শব্দ শৃনিয়াই সেই শব্দের দিকে তীর 
ছুঁড়তে লাগলেন। এমন ভয়ানক তর ছাড়তে লাগলেন যে 
বাক্ষসী তাহার জীবনে আর কখনও এত তাঁর খায় নাই। ল:কাইয়া 
থাকবার জো কী! তশরের জ্বালায় আস্থর হইয়া শেষটা তাহাকে 
দেখা দিতেই হইল । রামও অমাঁনি এক বাণে একেবার তাহার বুক 
ফ-টা কারিয়া 'দিলেন। তখন ভয়ানক চিৎকার কাঁরয়া তাড়কা মাঁরয়া 
গেল। 
। রামের যুদ্ধ দেখিয়া 'বিশ্বামন্র বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তানি 
রামকে কী বাঁলয়া আশীর্বাদ কারবেন আর কা দয়া সখা কারবেন, 
[তাহাই ঠিক কাঁরতে পারিতেছেন না। সে রাঁন্র তাঁহাদের সেই বনেই 
কাঁটল। সকালে উঠিয়া ব*বামন্র রামকে বলিলেন, 'বাছা, আম 
সুতামার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাই তোমাকে কতকগাল 
আশ্চর্য অস্ত দিব। এ সকল অস্ত্র থাঁকলে কেহই তোমার সঙ্গে যৃদ্ধ 
ফারতে পারবে না।?। 
১. এই বাঁলয়া বিশ্বামত্র পর্বমূখে বাঁসয়া মনে মনে অস্ত্রাদগকে 
টাকিতে লাগলেন আর অমাঁন নানার্প আশ্চর্য এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্র 
"খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। 

_ ধর্মচরু, কালচক্র, গবফণচক্র, ইন্দ্র, ব্রহ্গাশর, এ্রীহক, রঙ্গাস্দ, 
র্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, শুদ্ক অশনি, আর্দ অশাঁন, পৈনাক, 
পারায়ণ, শিখর, বায়ব্য, হয়াশির, ক্রৌ্ছ, কতকাল, মুল, কপাল, 
কাঁ্কণী, চন্দন, মোহন, প্রস্বাপন, প্রশমন, বর্ষণ, শোষণ, সন্তাপন, 
বলাপন, মাদন, মানব, তামস, সৌমন, সংব্ত--আর কত নাম কারিব! 
এ সকল ছাড়া, আরও অনেকগহীল অস্ত্র, শান্ত, খা, গদা, শূল, বত 
ইত্যাঁদ বিশ্বামব্রের ডাকে সেখানে আসিয়া উপাস্থত হইল। 

তাহারা জোড়হাত কাঁরয়া রামকে বাঁলল, “রাম, আমরা এখন 
তোমার হইয়াছি; তুমি যাহা বলবে তাহাই করিব।” 

রাম একে একে তাহাদের সকলের গায়ে হাত দিয়া বাললেন, 
“এখন যাও, আম যখন ডাকব তখন আঁসবে।” 



ঙ৬ ছেলেদের রামায়ণ 

ইহার পর তাঁহারা একটা খুব সুন্দর স্থানে 
স্থানাঁট দেখিয়া রাম বাললেন, “কী সুন্দর জায়গা 
কে থাকেন 2” বিশ্বামিত্র বাঁললেন, “এই স্থানে, 
এখানে আগে কশ্যপ মুনি থাঁকতেন। তান ত: 
দেবীর সাহত এক হাজার বংসর এইখানে থাক 
ছিলেন । তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু ?ন 
হইয়া জল্মেন। সেই ছেলের নাম বামন; গতাঁন আ' 
করিয়াছিলেন। এখন আঁম এই স্থানে থাঁকয়া 

দগকে তুমি মারবে” 
ঠিক হইল ষে, পরাঁদন যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। ' 

উঠিয়া রাম লক্ষণ বিশবামিন্রকে বাঁললেন, “মানি 
কখন আসবে ঠিক করিয়া বলিয়া দিন।”” বিশ 
বুজিয়া চুপ করিয়া বাঁসয়া ছিলেন, রাম লক্ষণের 
দলেন না। অন্য মুনিরা বাঁললেন, “রাজপুত্র, ও 
আছেন। উহাকে ছয় রার্র এর্প চুপ কাঁরয়া থা 
বলিতে পারিবেন না। এই ছয় রাত্র তোমরা হ 
তপোবন পাহারা দাও।” রাম লক্ষমণ তখনই অস্ত 
দিতে আরম্ভ কারলেন। 'দন নাই, রাত নাই, চো 
কখন রাক্ষস আসে সেইঁদকেই তাঁহাদের মন। 

এইরূপে পাঁচ দিন চলিয়া গেল। ছয় দিনের 1 
বেশী কারয়া পাহারা দিতে লাগলেন। এমন সময় 
বেদী জবালয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সো আক 
আর যজ্জের জায়গায় রন্তবৃষ্ট। তখন রাম উপ 
দেখলেন যে. মারীচ আর সুবাহুর সঙ্গে বড় বং 
সেবা দল বাঁধয়া যন্ত্র নষ্ট কারতে আসিয়াছে 

তাহা দেখিয়া রাম মারীচের বূকে মানবাস্ত । 
মারলেন। বাণের চোটে সে বেচারা অজ্ঞান হইয় 
একেবারে একশত যোজন দূরে সমদ্রে গিয়া পাঁ 
আগ্নেয়াস্ত্র ছুড়িলে তাহার ঘা খাইয়া সবাহু । 
মারল বাঁক রাক্ষসগুঁল মারতে খাল বায়ব্য অস্ং 
দরকার লাগে নাই । তখন মুনগণের যে কী আন' 
বলিব! 

অনেক পারশ্রমের পর সে রান্রতে লতাপ্াঘ, 
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লক্ষণ বড়ই সুখে ঘুমাইলেন। পরাঁদন সকালে ম্ানরা বাঁললেন, 
“চল বাবা, 'মাথলায় যাই । সেখানকার রাজা জনক যজ্ঞ কারবেন, তাহা 
দোঁখতে হইবে । আর সেখানে একখানা ভয়ঙ্কর ধনুক আছে, তাহাতে 
এত জোর যে, দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, মানুষ কেহই তাহাতে গুণ দিতে 
পারে না; সেই ধনুকখানাও দেখিতে হইবে।” এই বলিয়া মুানরা 
[মথিলায় যাইবার জন্য জানস-পন্র বাঁধিয়া লইলেন। জানস নিতান্ত 
কম ছিল না, একশত খানা গাঁড় তাহাতেই বোঝাই হইয়া গেল। 

সবুজ শস্যের ক্ষেতের মধ্য 'দিযা তাঁহাদের চালবার পথ । সে পথে 
যাইতে রাম লক্ষমণের বড়ই ভাল লাঁগতোঁছিল। সোঁদনকার রান্রতে 
তাঁহারা শোণ নদের ধারে আসিয়া রাহলেন। তাহার পরের রান্র গঞ্গার 
ধারে, তাহার পরের রান্র বিশালা নগরে কাঁটল। চার 'দনের দন 

পাইলেন। এ স্থানের নিকটেই একাঁটি আত সুন্দর আর খুব পুরাতন 
আশ্রম ছিল৷ তাহা দেখিয়া রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এট 
কাহার তপোবন £ এখানে কেন লোকজন নাই ?” 

বাঁললেন, “বাছা, এট গৌতম মুনির আশ্রম । গৌতমের 
স্ত্রী অহল্যা একবার একটা 'নতান্ত অপরাধের কার্য করাতে গৌতম 
তাঁহাকে শাপ 'দয়াঁছলেন, “তুম এইখানে ছাইয়ের উপর পাঁড়য়া 
থাক। তোমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। বাতাস 'ভন্ন তৃমি আর 
কিছন খাইতে পাইবে না। এইর্পে তোমার অনেক বংসর কাঁটিবে। 
তারপর ষখন দশরথের পত্র রাম এইখানে আসবেন, তখন তাঁহার 
পুজা কারও । তাহা হইলে আবার তুমি ভাল হইবে, আর আঁমও 
ফিরিয়া আসব ।” রাম, তুমি একবার এই আশ্রমের ভতরে আইস। 
তোহ হইলে অহল্যা আবার ভাল হইতে পারেন” 

গোৌতিমের আশ্রমে গিয়া “তাঁহারা অহল্যা দেবীকে দেখিতে পাই- 
লন। এতাঁদন ধাঁরয়া 'তাঁন কেবলই তপস্যা কাঁরয়াছেন। এতাঁদন 
গীতমের শাপে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। এখন রাম 
মাঁসয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে দৌখল্। অহল্যাকে দৌঁখয়া 
নাম লক্ষণ তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন। অহল্যাও গৌতমের কথা 
[নে কাঁরয়া রামের পৃজা কাঁরলেন। এঁদকে গৌতমও তপস্যার দ্বারা 
নকল জানিতে পারিয়া আশ্রমে 'ফাঁরয়া আসিলেন। অহলাযারও দুঃখের 
শষ হইল। 

গৌতমের আশ্রম হইতে 'মাথলা বেশী দূর নয়। সেখানে গিয়া 
নকলে দোঁখলেন যে. জনক রাজা আত চমতকার যজ্ঞের আয়োজন 
করয়াছেন। কৃত মৃন, কত লোকজন, কত গাঁড় ঘোড়া সেখানে 
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আসিয়াছে, তাহা গাঁণয়া উঠা ভার। 'িশ্বামন্র তাঁহাদের থাকবার 
জন্য সেই ভিড়ের এক কোণে একটি 'নারাবাল জায়গা খঠাজয়া 
লইলেন। ততক্ষণে রাজা জনকও খবর পাইয়া 'বিশ্বামিন্কে আদর 
রি পরিউগানিলাালাররি রিনিতা 
ধান। 

'বিবামিত্রকে নানারৃ্প সম্মানে তুষ্ট কাঁরয়া রাজা জিজ্দ্রাসা কাঁর- 
লেন, “মুন ঠাকুর, আপনার সঙ্গের এই ছেলে দুটি কী সুন্দর! আহা, 
যেন দুটি দেবতার ছেলে ! এ দুটি কোন রাজার পত্র 2” 

পূত্র। 'সিদ্ধাশ্রমে রাক্ষসাঁদগকে মারিয়া, তারপর গৌতমের আশ্রমে 
অহল্যার কম্ট দূর কারয়া এখানে আঁসিয়াছেন।" 

জনকের পুরোহিত শত্বানন্দ মুনি গৌতমের বড় ছেলে । 'তিঁনি 
যখন শহনলেন যে তাঁহার মাতা আবার ভাল হইয়াছে, তখন তাঁহাব 
মনে কী সৃখই হইল! তান রামকে কতই স্নেহ দেখাইলেন আর 
1বশবামত্রের কতই প্রশংসা করিলেন. তাহা বাঁলয়া শেষ করা যায় না। 
1তাঁন বুঝিতে পাঁরয়াছলেন যে, গি*বামনুই রামকে আঁবয়া তাঁহার 
মায়ের দুঃখ দূর কাঁরয়াছেন। 

শিবের ধনৃকখাঁন রাম লক্ষণ একবার দোঁখতে চাহেন।” 
শত্বর ধনকের কথা বাল, শৃুন। শিব একবার দেবতাদের উপর 

চাঁটয়া গয়া এই ধনূক হাতে তাঁহাঁদগকে তাড়া করিয়াছলেন 'কল্তু 

[িলেন। দেবতারা আবার রাজা দেবরাতের নিকট তাহা রাখেন। সেই 
রাজা দেবরাতই রাজা জনকের পূর্বপুরুষ 

ইহার পর একাদন রাজা জনক লাঙল দয়া যজ্ঞের স্থান চাঁষতে- 
1ছিলেন। এমন সময় তাঁহার লাঙলের মুখের কাছে পাঁথবী হইতে 
একাঁট পরমা স.ন্দরশ কন্যা উঠিল । লালের মূখে উীঠয়াঁছল বাঁলয়া 
জনক তাহার নাম রাখলেন সতা* আর প্রাতিজ্ঞা কারলেন যে, শিবের 
ধন্কে যে গুণ দিতে পারিবে তাহার সাঁহত সনতার 'বিবাহ 'দিবেন। 

তারপর এ-পর্য্ত কত রাজা আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা ধনুকে 
গুণ দবে দিক, তাহা তৃলিতেই পারে না। তখন তাহারা ভয়ানক চাঁটয়া 
[গয়া যুদ্ধ করিতে আসল । রাজা জনক অনেক কম্টে দেবতাদের 
সাহায্য লইয়া শেষে শরুদিগকে তাড়াইয়াছেন। 

* লাওলের মুখের আঁচড়ে মাটিতে যে দাগ পড়ে তাহার নাম "সীতা? । 
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বিশবামত্রের কথায় জনক বাঁললেন, “সেই ধনুক আঁম দেখাই- 
তেছি। রাম যাঁদ তাহাতে গুণ দিতে পারেন, তবে তিনি সীতাকে 

ইবেন।” 

তখন জনকের হুকুমে ধনুকখানা বাঁড়র ভিতর হইতে বাহরে 
আনা হইল। আট চাকার গাঁড়র উপরে লোহার 'সন্ধূকের মধ্যে 
ধনৃকখান রাহয়াছে। তাহা টানিয়া আনতে পাঁচ হাজার জোয়ান 
রসি সরাসিিকারিরার রিরিাসিকারর 

০ 

বিশ্বামন্র আর জনক বলিলেন, “হাঁ।”” 
এত বড় ধনুক তুলিতে রামের একট; কম্ট হইলেও তাঁহার 'নিন্দার 

কথা ছিল না। কিন্তু কম্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং কাজটা রামের 
খুব সহজই বোধ হইল। যেই ধনুক তোলা, অমনি তাহাতে গুণ 
চড়ানো। তার পর গুণ ধারয়া এক টান 'দতেই, ধনুক ভাঙা 
একেবারে দূইখান ! 

িন্তু রাম তাহা সহজে ভাঙলেন বাঁলয়া তো ধনৃকখান সহজ 
ধনুক ছিল না! আর সে ধনুক ভাঙার ব্যাপারখানাও যেমন তেমন 
ব্যাপার হইয়াছল বালয়া মনে হয় না; কারণ, তাহার শব্দে বিশ্বাম, 
জনক আর রাম লক্ষণ ছাড়া সকলেই চিৎপাত হইয়া পাঁড়য়া অজ্ঞান 
হইয়া 'গরাছল। তখন জনক বাললেন, “রামের গায়ে আশ্চর্য জোর! 
এমন আর কাহারও নাই । আম ইহার সঙ্গেই সীতার বিবাহ 'দষ ।” 

তখনই পত্র লইয়া দূতেরা দশরথকে আনিতে অযোধ্যা চলিল। 
দশরথও তাহাদের মুখে সকল কথা শানয়া আর 'বলম্ব কারলেন 
না। পরাদনই বাশিষ্ঠ আর অন্য অন্য পুরোহিত ব্রাঙ্মণ প্রভৃতিকে 
সঙ্গে লইরা তান 'মাঁথলা যাত্রা করিলেন। ধনরত্ব, গাঁড়ঘোড়া, সৈন্য 
'মন্ত কত সত্গে লইলেন তাহার লেখাজোখা নাই। 'মাথলার 
'শছতে তাঁহাদের চার দিন লাগল। 
' রাঙ্গা রাজায় দেখা হইলে খুবই ধূমধাম হইয়া থাকে, সে আর 
ত বর্ণনা কারব? কিন্তু আসল কাজের কথাটা, রামের 'ববাহের 
থা। 

জনক রাজার আর একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম ডীর্মলা। তাহা 
ড়া, জনকের ভাই রাজা কুশধবজের দুটি মেয়ে ছল. তাহাদের নাম 
ন্ডবগ আর শ্রতকশীর্ত। রাম, লক্ষম্রণ, ভরত, শ্লুঘ এই চাঁরাঁট 
ঠাইয়ের সঙ্গে সঈতা, ডীর্মলা. মান্ডবশ আর শ্রুতকশীর্ত, এই চাঁরাঁট 
ধানের 'ববাহ হইলে ভাল হয়, না? সুতরাং 'স্থর হইল যে, রামের 
নীহত সীতার, লক্ষণের সাঁহত উীর্মলার, ভরতের সাঁহত মান্ডবীর 
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আর শন্রুঘে'র সাহত শ্রুতকীর্তির বিবাহ হইবে। 
শুভ সময়ে আগ্ন সাক্ষী কারয়া মহা ধৃমধামে শৃভকার্য শেষ 

হইল। সোঁদন 'মাথলায় কী আনন্দই হইয়াঁছল! যোৌদকে তাকাও 
কেবলই আলো আর নিশান আর ধূপধূনা আর সআুনিঠাকুর আর 
শঙ্খঘণ্টা আর ঢাকঢোল আর হাতি-ঘোড়া আর 'মঠাই-সন্দেশ আর 
ভিখারী-বৈষ্ব আর হাসি-তামাসা, ছ-টাছট, ভোজন, কোলাহল, 
কোলাহল আর কোলাহল । 

পরাঁদন সকালে 'বশবামন্র 'হিমালয়ে চাঁলয়া গেলেন। দশরথও 
অযোধ্যায় যাইবার আয়োজন কাঁরতে লাগলেন। জনক প্রত্যেক 
মেয়েকে কী 'দিয়াছলেন শানবে 2 প্রতোক মেয়েকে তিনি এক এক 
লক্ষ গরু দিয়াছলেন। আর হাতি, ঘোড়া, সপাহি, সোনা, রূপা, মাণি, 
মুক্তা, রেশমী কাপড়, কম্বল ইত্যাদি কত যে 'দিয়াছিলেন, আম তাহার 
[হসাব 'দতে পারব না। ইহার উপর আবার এক এক শত করিয়া 
সখা, এক এক শত দাসী আর এক এক শত চাকর। এইরূপে আদর- 
যত্ব কারয়া জনক সকলকে বিদায় করিলেন। দশরথও মনের সুখে 
অযোধ্যায় চাঁললেন। 

এমন সময় দেখ. কী সর্বনাশ উপাস্থত! পাঁখরা চেচাইতেছে, 

ভাঙয়া পাঁড়তেছে, সূর্য ঢাঁকয়া গিয়াছে, চাঁরাঁদকে অন্ধকার । সকলে 
ভয়ে আস্থর, না জান এর পর কী বিপদ হইবে! 

বিপদ যে কী, তাহা জানিতেও বিলম্ব হইল না কারণ তখনই 
পরশুরাম আসিয়া উর্পাঁস্থত হইলেন । যে মানুষ আসবার সময় এমন 
কাণ্ড হয়, তান যে কেমন ভয়ঙ্কর লোক তাহা বৃঝিতেই পার। 
তাঁভার শরীরটা যেন একী পাহাড়, চোখদুটো যেন আগুনের গোলা। 
ভাতে একখান ধনুক আছে, তাহা সেই জনক রাজার ধনাকের চেষে 
নিতান্ত কম নহে । আর একখানা কুড়াল যা আছে, তাহার কথা কন 
বাঁলন। কুড়াল কাঁধে ফিরেন বালয়া তাঁহার “পরশু? রাম (পরশু 
অর্থাৎ কঙ।ল। নাম হইয়াছে! এই কড়াল "দয়া তান, এক বার নয়, 

দ্-বার নয়, কমাগত একশ বার ক্ষতিয়াদগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া- 
ছেন। তাহাদের অপরাধ 'এই যে. কার্তবীর্ধযাজ্্ন নামক তাহাদের 
একজন তাঁহার বাপ জমদাঁগন মাানকে মারিয়া ফেলে। 

এতাঁদনে তাঁহার প্লাগটা একট. কমিয়াছে, এখন আর ক্ষ্িয় দৌখ- 
লেই তাহাকে ধাঁবয়া মারেন না। ন্ত রামের উপর তানি বড়ই চাঁটয়া 

হইয়াছ ? শিবের ধনুক ভাঙয়াছ 2 বটে! আচ্ছা আম একখান ধনুক 
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আঁনয়াঁছ। এখানতে যাঁদ তার চড়াইতে পার, তবে তোমার সাঁহত 
যুদ্ধ কারব |” 

ইহা শুনিয়া দশরথের বড় ভয় হইল । তান রামকে ছাঁড়য়া 
দবার জন্য পরশুরামকে অনেক মিনতি করিলেন। কন্তু পরশুরাম 
কী তাহা শোনেন! তান রামকে বাঁললেন, “বশ্বকর্মা দু-খাঁন বড় 
ধনুক প্রস্তুত কারয়াঁছলেন; তাহার একখান তুমি ভাঁঙয়াছ আর 
একখানি এই আমার হাতে । আমার এই ধনুকখাঁনতে তীর চড়াও, 
দেখ তৃমি কেমন ক্ষত্রিয় !?? 

ক্ষান্রয়কে “দোঁখ তম কেমন ক্ষা্রয়' বাঁললে বড়ই অপমানের কথা 
হয়। কাজেই তখন রাম ধনুকখাঁন লইয়া তাহাতে গুণ দিলেন! তারপর 
একাটি বাণ চড়াইয়া বাঁললেন, “মুনি ঠাকুর, আপাঁন বাহ্গণ, আমাব 
গুরুপোক; তাই এই বাণ আমি আপনার উপর ছাড়তে ইচ্ছা কার 
না; কেন না, তাহা হইলে আপান মারয়া যাইবেন। তবে আপাঁন তপস্যা 
কাঁরয়া যে সকল জায়গা পাইয়াছেন, আম তাহা নম্ট কাঁরয়া দব 
1কংবা আপনার আকাশে চলাফেরার পথ বন্ধ করিয়া দিব। বলুন, 
কোন্টা করিব।", 

এতক্ষণে পরশরামের সে রাগ নাই । তান খুব জব্দও হইয়া 
গিয়াছেন আর তাই নরম হইয়া বাঁললেন, “রাম, আমার তপস্যায় 
পাওয়া স্থানগুলিই না হয় নম্ট কবিয়া দাও. কিন্তু আমার পথ আট- 
কাইও না। আম বুঝতে পারিয়াছ,. তুমি যেসে লোক নহ।”" 
তাহাতে রাম তাঁর ছা'ড়য়া পরশরামের তপস্যায় পাওয়া জায়গা- 

গুলি নম্ট কারয়া দিলেন আর পরশুরাম সেখান হইতে চাঁলয়া 
গেলেন। তখন সকলে অযোধ্যায় চালয়া আ'সল। 

তারপর রানীরা কত আদর করিয়া বউাঁদগকে ঘরে লইলেন সে 
আর বেশী করিয়া কী বালব সে সময় পুজা, অর্চনা, গান-বাজনা, 
আমোদ-আহ্নাদ অবশ্যই হইয়াঁছিল। রানীবা বাদগকে আশীর্বাদ 
করিয়া বসন ভূষণ কত কাঁ 'দয়াছ্লেন, সে খবর কে লাখে 

আম কেবল ইহাই জানি যে. ইহার কিছ্ীদন পরে শব্রুঘণকে 
লইয়া ভরত তাহার মামার বাঁড় বেড়াইতে গেলেন। 
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রাজা দশরথের বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইয়াছে। কাজেই এখন 

না। আর রামও এতাঁদনে বিদ্যায়, বৃদ্ধিতে, জোরে, সাহসে অর্থাৎ 
মানুষের যত রকম গুণ হইতে পারে, সকল গুণেই সকলের বড় হইয়া 
উঠিয়াছেন। ইহা দোঁখয়া দশরথ একাঁদিন মন্তখীদগকে বাললেন, “আম 
এখন বুড়া হইয়াছি, আর কত 'দনই বা বাঁচিব। তাই আম মনে 
কারতেছি যে রামকে যুবরাজ কাঁরয়া দেই।” 

খবব পাইয়া পৃথিবীর যত ভাল ভাল রাজা আর বড় লোক সকলে 
দশরথের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সভায় দশরথ 
বাঁললেন, “আমার অনেক বয়স হইয়াছে, চুল পাঁকিয়া "গয়াছে, গায়ের 
জোর কাময়া গিয়াছে । এই বুড়া বয়সে আঁম আর রাজ্যের জন্য এত 
পাঁরশ্রম করিতে পাঁর না। আমার রাম এখন বড় হইয়াছেন, আর 
তাঁহার গুণের কথা তোমরা সকলেই জান। এজন্য আম এখন তাঁহার 
হাতে রাজ্যের ভার দিতে চাহতেছি। তাহাতে তোমরা কী বল?" 

এ কথায় সকলে বাঁলল, “মহারাজ, রামের গণের কথা কণ বালব! 
পৃথবাঁতে এমন আর নাই। দেশের লোক রামকে যে কত ভালবাসে, 
তাহা বাঁলয়া শেষ করা যায় না। আপান রামকে যুবরাজ কাঁরয়া দিন, 
দেখিয়া আমাদের চক্ষু জুড়াক।” 

তখন দশরথ বাঁললেন, “সুন্দর চৈনন মাস আসতেছে; বনে ফুল 
ফুঁটয়াছে। আপনারা শীঘ্ব আয়োজন করূন। এই সুন্দর সময়ে রামকে 
যুবরাজ করিতে হইবে ।” এই কথা শুনিয়া সভার লোক এতই 
আনান্দিত হইল যে. তাহাদের কোলাহলে সভাঘর ফাটে আর কি! 

দশরথের কথায় মল্তী সুমন্ল তখাঁন রামকে লইয়া আসলেন। 
দশরথ পরম আদরের সাঁহত তাঁহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, “বাবা, 
তোমার যেমন গণ, সকলে তোমাকে তেমনি ভালবাসে । এখন তুমি 
ধুবরাজ হও, তাহা দোখয়া সকলে সুখী হউক ।” রামের যাহারা 
বন্ধু, তাহারা শুনিবামান্র ছুটয়া গিয়া কৌশল্যাকে খবর দল । সে 
ংবাদে কৌশল্যা কির্প খুশট হইয়াছিলেন, আর তাহাঁদগকে কত 

পুরস্কার 'দয়াছিলেন, তাহা বুঁঝাতেই পার। 
/৮1ল৯ ২৬০৯ পলন নন্দীর 
অযোধ্যায় হুলস্থূল পাঁড়য়া গেল। অযোধ্যার লোকের মনের আনন্দে 
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বরে থাকতে না পাঁরিয়া পথে আসিয়া কোলাহল কাঁরতে লাগল। 
গাঁড় ঘোড়া লইয়া আর চলিবার জো রাঁহল না। সকলের মুখে খাল 
নামের কথা । কেহ বাঁলতেছে, “বা, মহারাজ কী ভাল কাজই কাঁর- 
লেন!” কেহ বাঁলতেছে, “মহারাজ চরজশীবী হউন !” 

রানী কৈকেয়ীর একটা দাসী 'ছিল। তাহার নাম ছিল মল্থরা; 
কিন্তু তাহার ?পঠে একটা মস্ত কু'জ ছল বালিয়া সকলে তাহাকে 
কু'জী বলিয়া ডাঁকত। যেমন কদাকার চেহারা, তেমাঁন তাহার কুটিল 
মন ছিল। কৈকেয়ী এ দাসীটিকে বাপের বাঁড় হইতে আঁনয়াছিলেন, 
কাজেই তাহাকে বড় আদর কাঁরতেন। 

লোকের কলরব শাঁনয়া কু'জী ছাতে উঠিয়া দোঁথতে গেল কীসের 
গোলমাল। সেখানে গিয়া দেখিল যে, রাস্তায় চন্দনের জল আর 
পদ্মের শাপাঁড় ছড়ানো হইয়াছে, নিশান উীড়তেছে আর চাঁরাঁদকে 
কেবল গান বাজনা আর কোলাহল শুনা যায়। ইহাতে কু'জীর মনে 
বড়ই ভাবনা উপাস্থত হইল। উহার কাছেই একাঁট ঝি রেশমী কাপড় 
পারয়া হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছল। কু'জশী তাহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরল, 
“হাঁ গা, রামের মা কৌশল্যা কীসের জন্য লোককে এত টাকা 
ধদতেছে 2” 

1ঝ বাঁলল, “কাল যে রাম যুবরাজ হইবেন!” 
এই কথা শুনিয়া আর ক কুণ্জী 'হিংসায় 'স্থর থাকিতে পারে! 

সে হংসায় যে তার কু'জ ফাঁটয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য! কৈকেয়নী 
তখন শুইয়া ছিলেন। কুণ্জী সেখানে ছুটিয়া আঁসয়া তাঁহাকে কী 
তাড়াটাই দিল !--“বড় যে শুইয়া আছ? দোঁখতেছ না যে তোমার 
সর্বনাশ হইয়া গেল? শীঘ্র উঠ! 

কুপ্জীর রাগ দৌঁখয়া কৈকেয়ী আশ্চর্য হইয়া বাঁললেন, “কী 
হইয়াছে মন্থরা 2? আমার কোন বিপদ হইয়াছে কি? তৃমি এত ব্যস্ত 
হইয়াছ কেন 2 মল্থরা দাঁত মুখ 'খ“চাইয়া বাঁলল, “তোমার যাহাতে 
সর্বনাশ হয় তাহাই হইয়াছে! কাল মহারাজ রামকে যুবরাজ 
করবেনঃ 

এ কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর এত আনন্দ হইল যে তিনি তখনই 
একখানা দামী গহনা কু'জশকে পুরস্কার দিয়া ফৌললেন। কু'জী 
তাহা দূরে ফোলয়া 'দিয়া কাঁহল, “কা বোকা! এমন বিপদে পাঁড়য়াণড 
আবার আমোদ কাঁরতেছ! রাম রাজা হইলে ভরতের সর্বনাশ হইবে 
না বুঝ? আর তুমিও বুঝি তখন কৌশল্যা রানীর দাসী হইয়া 

না?” 
কৈকেয়ী বলিলেন, “মন্থরা, রাম বড়ই ধার্মক; আর তিন যখন 
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বড় ছেলে তখন তাঁহারই তো রাজ্য পাওয়া উচিত। রাম আমাকে 
যেমন ধত্র করেন ভরতও তেমন করে না। আম ভরতকে যেমন 
ভালবাস, রামকেও তেমন ভালবাস । রাম রাজা হইলে দোখবে, তিনি 
ভাইদগকে কত সুখে রাখবেন ।” 

গো! আম তোমার ভালোর জন্য এত করি, আর তুমি আমার কথায় 
কানই দাও না! রাম রাজা হইলে 'নশ্চয় ভরতকে তাড়াইয়া দিবে, 
না হয় মারিয়া ফোলবে; আর সেই রামের যে মা, কৌশল্যারানী,তাহাকে 
তো তুমি এতাঁদন 'হসাবই কর নাই। সে কি তখন তাহার শোধ 
লইতে ছাড়বে? তাই বাল, এইবেলা যাহাতে ভরত রাজ্য পার আব 
রাম বনে চলিয়া যায়, তাহার উপায় দেখ ।" 

হায় হায়, এই কুজশী হতভাগা কেন পাঁথবীঁতে জন্মিয়াছল ? 
কৈকেয়ীর মন তো আগে মন্দ ছিল না! দুষ্ট কু'জীই তো তাঁহার 
ভিতরে হিংসা ঢুকাইয়া দিল। কু'জশী যখন “ভরতকে রাম মারিয়া 
ফেলিবে' বাঁলয়া ভয় দেখাইল, তখন কাজেই কৈকেয়শ বাঁললেন, 
“মল্রা, আজই আঁম ব্লামকে বনে পাঠাইয়া ভরতকে রাজা কারব। 
এখন এই কাজটি কেমন করিয়া হইতে পারে বল।” 
কু'জী বলল, 'সোঁক! তুমি কি সব ভূলিয়া 'গিয়াছ ? সেই যে 

দণ্ডকবনের ভিতরে বৈজয়ন্তী নগরে সম্বর অসুর ছিল, দেবতাদের 
সঙ্গে তাহার ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই ষৃদ্ধে আমাদের রাজা দেবতাদের 
সাহায্য কারতে শিয়াছলেন, তোমাকে সথ্গে 'নিয়াছলেন। রাজ 
ভয়ানক অস্বের ঘা খাইয়া যৃদ্ধের জায়গাতেই অজ্ঞান হইয়া গেলেন 
তখন তুমি তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া আসিয়া বাঁচাইলে । তাহাতে 
তিনি তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহলেন আর তুম বাঁললে, যখন 
ইচ্ছা হয় লইব*। এ সকল কথা তো তোমার মুখেই শুনিয়াঁছ। এখন 
কেন সেই বর চাঁহয়া লও না? এক বরে রামফে বনে পাঠাও আর 
এক বরে ভরতকে রাজ কর। তাহা হইলেই আপদ চুকিয়া বাইবে 
এক কাজ কর। তুমি ময়লা কাপড় পাঁরয়া মুখ ভার কাঁরয়া মেঝেতেহ 
পাঁড়য়া থাক। রাজা আসলে কথাঁটিও কাহবে না, খাঁল রাগ কারবে 
আর কাঁদবে । রাজা তোমাকে ষের্প ভালবাসেন তাহাতে তোমার রা" 
দেখিলে নিশ্চয় তৃঁমি ষাহা চাও তাহাই দয়া তোমাকে খুশী কারবেন 
কিন্ত খবরদার! আগে রাজার মুখ 'দিয়া এই কথাঁট বাহর করিয় 
লইবে যে, তুমি যাহা চাও তাহাই তিনি 'দবেন। এইরকম করিষ 
তাঁহাকে তাঁহার কথায় আটকাইয়া তারপর বর দুইটি চাহবে। তাহ 
হইলে আর তাঁহার 'না' বলবার জো থাকিবে না।” 
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এইরূপ করিয়া কু'্জী কৈকেয়ীর মন একেবারে খারাপ কারিয়া 
দিল। তখন তাঁহার মুখে কু'জীর প্রশংসা আর ধরে না। এরপর ময়লা 
কাপড় পাঁরয়া, গহনা ভাঙিয়া, রাগের ভরে মেঝেতে শুইতে আর 
কতক্ষণ লাগে। 

এঁদকে রাজা দশরথ রামের সংবাদ লইয়া কৈকেয়ীর মহলে 
আসিয়া দেখেন কৈকেয়ীর মুখে কথা নাই, গায়ে অলঙ্কার নাই, 
তান মেঝেতে পাঁড়য়া কেবলই কাঁদিতেছেন। কী সর্বনাশ! কৈকেয়ীর 
কী হইয়াছে» কে তাহার এমন দশা করিল? বেচারা বুড়া রাজা 

কি কোন অসখ হইয়াছে? না কেহ তোমাকে 'কছ বাঁলয়াছে 2 না 
তুম কাহারও উপর রাগ কারয়াছ 2” 

বৈ€কয়ী কোন কথারই উত্তর দিলেন না। শেষে রাজা বলিলেন, 
“তোমার কি কিছু চাই ঃ বল সেটা কোন 'জাঁনস, এখনই তাহা 
দতৌছি।” 

তখন কৈকেয়ী বাললেন, “আগে প্রাতজ্ঞা কর 'দবে, তবে বালব ।”' 
রাজা বাঁললেন, “এই পাঁথবীতে রামের মতন আম কাহাকেও 
৪৫৬৬৭৭১০০৬০ 
যাহা চাইবে তাহাই 'দব 

শন্ননী ৯88 জন “মহারাজ, সেই দেবাসূর 
বুদ্ধের কথা মনে কর। সেই যে তুম ভয়ানক অস্ত্রে ঘা খাইয়াছিলে 

সেই দুই বর আমাকে দিতে হইবে। এখন তুমি প্রাতজ্ঞা কাঁয়া যাদ 
না দাও তবে আম নিশ্চয় মারয়া যাইব ।” 

নিষ্ঠুর কৈকেয়ী বাঁঝয়াছিলেন যে রাজা একবার "দব' বাঁললে 
আর প্রাণ গেলেও “দব না' বাঁলতে পারবেন না। তাই এখন সময় 
বৃঝিয়া বাললেন, “রামকে চোদ্দ বংসরের জন্য সন্ন্যাসী সাজাইয়া 
দণ্ডক বনে পাঠাইতে হইবে, আর ভরতকে রাজা কারতে হইবে ।” 

হায়, কী নিষ্তুর কথা! সেই ভয়ানক কথা শৃনিয়াই দশরথ অজ্ঞান 
হইয়া পাঁড়য়া গেলেন। খানিক পরে একট জ্ঞান হইলে উঠিয়া বাঁসয়া- 
ছিলেন কিন্তু তখনই কৈকেয়ীর কথা মনে হওয়াতে আবার অজ্ঞান 
হইয়া গেলেন। 

অনেক ক্ষণ পরে আবার দশরথের জ্ঞান হইল । তখন তান ভয়ানক 
রাগের সাঁহত কৈকেয়ণর দিকে চাহয়া বাঁললেন, “ওরে 'িষ্তুর, দুষ্ট 
কৈকেয়ী, রাম তোর কী কাঁরয়াছে? রাম এমন করিয়া তোর সেবা 
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রাম বলিলেন, “মা, এমন কথা কেন বাঁলতেছেন? বাবা যে কাজ, 
কাঁরবেন বািয়াছেন, আমি কখনই তাহাতে বাধা দিব না। বাবার কথা! 
[ক অমান্য করিতে পাঁর 2, 

তাহা শুনিয়া কৈকেয়ী বাঁললেন, “কথাটি বাপু আর িছুই নয়। 
তোমার বাবা আগে আমাকে দুটি বর দিবেন বািয়াছিলেন, সেই বর 
আমি আজ চাঁহয়াছ। একটা বর এই যে, তুম মাথায় জটা লইয়া 
উর রা পা রে রা ক রে আর 
একটা বর চাহয়াছ যে, এই যে সব আয়োজন হইয়াছে, তাহা 'দিয়া 
আমার ভরতই রাজা হইবে । মহারাজের কম্ট হইতেছে বাঁলয়া মুখে 
এ সকল কথা বাঁলতে পাঁরতেছেন না, তাই আম বাঁললাম। পিতার 
কথা তোমার রাখা উচিত ।!, 

এ কথা শুনিয়া দশরথ দুঃখে নিশ্বাস ফৌলিলেন। 'কন্তু রাম 
একটুও দহঃখত না হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা মা, তাহাই কাঁরব। এমন 
কণ কাজ আছে, বাবা বাঁললে যাহা না কাঁরতে পার ? আজই ভরতকে 
আনিতে দূত পাঠাইয়া দিন। আমও আজই বনে চলিয়া যাইতোছি। 
কিন্তু বাবা কেন জে আমাকে এ কথা বাঁললেন না 2? 

কৈকেয়ী , “মহারাজের বড় লজ্জা হইয়াছে, তাই কথা 
বলতেছেন না। কিন্তু তুম যতক্ষণ চাঁলয়া না যাইতেছ, ততক্ষণ 
তাঁহার স্নানাহার নাই।? 

এই কথা শুনিয়া দশরথ হায় হায় কারতে কারিতে আবার অজ্ঞান 
হইয়া গেলেন। বনে যাইবার কথায় রামের কোন কম্টই হয় নাই. কিন্তু 
'পতার দুঃখে তান আস্থর হইলেন । কিন্তু হায়! এই সময় পিতার 
একট; সেবাও করিতে পারিলেন না, কারণ এখনই তাঁহাকে বনে যাইতে 
হইবে! কোন রকমে রাজাকে একটু তুলিয়া বসাইয়াই তাঁহাকে চলিয়া 
আসতে হইল । 

কৈকেয়র ব্যবহারে লক্ষণ রাগে আঁদ্থির হইয়া উঠিলেন গকন্ত 
রামের কিছমান্র দুঃখের ভাব দেখা গেল না। তান লক্ষরণকে সঞ্জো 
কাঁরয়া ধীরে ধীরে কৌশল্যার বাঁড়তে চাঁললেন। সেখানে মেয়েরা 

ছিল। তাহা দেখিয়াও তাঁহার দুঃখ হইল না। তাঁহার মনে কেবল এই 
ভাঁবয়া দুঃখ হইল যে. তানি গেলে হয়তো তাঁহার 'পতা মাতা মারয়া 
যাইবেন। 

রামের বনবাসের কথা ততক্ষণে অনেকেই শানয়াছে আর সকলেই 
কাঁদয়া কাঁঁদয়া রাজার নিন্দা করিতেছে । কন্তু মা কৌশল্যা তখনও 
ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাম যুবরাজ হইবেন তাহাই 
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[তি জানেন আর তাঁহারই জন্য মনের সুখে দেবতার পৃজ্বা কাঁরতে- 
তহল। 

এমন সময় রাম উপাস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম কাঁরলেন। 
কৌশল্যা আনন্দে তাঁহার গায়ে হাত বূলাইতে বুলাইতে কাঁহলেন, 
“বাবা, আজ তুমি যুবরাজ হইবে । আশণর্বাদ কার, অনেক 'দন সুথে 
বাঁচয়া থাক। ধর্মে তোমার মতি হউক আর সকলে তোমাকে 
ভালবাসক।” 

রাম বাঁললেন, “মা, তোমার বড় দুঃখের সময় আঁসিয়াছে। তুমি 
তো জান না মা, আম এখনই দন্ডকবনে যাইব। মহারাজ ভরতকে 
রাজ্য দবেন আর আমাকে চোদ্দ বংসরের জন্য বনে যাইতে হইবে ।” 

আমাদেব এমন কী সাধ্য আছে যে, মা কৌশল্যার প্রাণের কম্ট বুঝিতে 
পারব? তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন, সকলে সেবা কাঁরয়া তাঁহাকে 
সুস্থ কাঁরল। জ্ঞান হইলে পর তান বলিলেন, “বাছা রাম, তোমাকে 
হারাইয়া আম কী করিয়া বাঁচব ? হায় হায়, আমার বুকটা কি লোহার 
যে এত দুঃখেও ফাটিয়া গেল না? আমার কি মরণ নাই 2? আহা 
যমের ঘরে বুঝ আমার মতন দুঃখিনশর জন্য একটু জায়গা হইবে 
না! বাছা, আমাকে ভোমার সঙ্গে লইয়া চল ।” 

কোৌশল্যার দুঃখ দেখিয়া লক্ষমণ কাঁদতে কাঁদতে বাললেন, “মা, 
দাদা কসের জন্য বনে যাইবেন? মহারাজ এখন বুড়া হইয়াছেন 
তাঁহার কি মাথার ঠিক আছে? তাহা না হইলে কেন স্মীর কথায় 
ভুলিয়া এমন লোককে বনে পাঠাইতেছেন ? মন রাজার কথা না 
শহনিলে কণ হয়?” 

তারপর তান রামকে বাঁললেন, “দাদা, একবার হুকুম দাও তো 
দোখ কে তোমান্তক রাজ্য না দেয়! না হয় অধোধ্যার সব লোককে 
মারিব। বাবাকেও মারব । আমার প্রাণ থাকতে কাহার সাধ্য তোমাকে 
*কাইয়া ভরতকে রাজ্য দেয়!” 

ইহ শানয়া কৌশল্যা বাললেন, “শোন রাম, লক্ষণ কী বাঁল- 
তেছে! বাবা. তুম বনে যাইও না! তাহা হইলে আমি কখনই বাঁচিব 
না। মাকে মারলে তোমার পাপ হইবে ।” 

কৌশল্যার কম্ট দেখিয়া রামের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল । 
তিনি বললেন, “মা, কাঁদও না। বাবার কথা আক্স কী কাঁরয়া অমান্য 
কারব? ভাই লক্ষমশ. তুমি আমাকে কত ভাঙ্গবাস, তাহা ক আঁম 
জান না? তোমার কম্ট বুঝিতোছ কিন্তু যাহাতে ধর্ম হয় তাহাই 
আমাদের করা উচত। কাজেই বাবা যখন বাঁলয়াছেন, তখন আমায় 

ছে-রা-৩ 
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বনে যাইতেহ হইবে ।" 
তারপর হাতজোড় কাঁরয়া রাম কৌশল্যাকে বাললেন, “বাবা ধম 

[ঠিক রাখবার জন্যই আমাকে বনে পাঠাইতেছেন। আমাদের কি উচিত 
তাঁহার কথা অমান্য করা ? মা, আমাকে বনে যাইবার অনুমাত দাও: 
আর আশার্বাদ কর, যেন চৌদ্দ বংসর পরে আবার আসিয়া তোমার 
পায়ের ধূলা লইতে পারি। তোমার পায়ে ধার মা, আমাকে বাধ 
দও না।' 

এইর্প করিয়া রাম কৌশল্যাকে কত বুঝাইলেন কিন্তু কৌশল্য 
তবুও বাঁললেন, "বাবা, আঁম তোমার সঙ্গেই যাইব!” 

রাম বলিলেন, “দেখ মা, কৈকেষী ছল কাঁরয়া বাবাকে কী ভয়ানব 
দুঃখে ফেলিয়াছেন। আমি তো বনে চলিলাম, তারপর তৃমিও যাঁদ 
আমার সঙ্গে যাও, তবে কি বাবা বাঁচিবেন ? মা, এমন কথা মনে ভাঁবও 
না। যতাঁদন বাবা বাঁচয়া আছেন, ততাঁদন তাঁহার স্বো কর। চৌদ্দ 
বংসর পরে ানশচয় আমি আবার আসব ।” 

এইরুপে রাম অনেক বুঝাইলে পর কোশল্যা ভান্তভরে দেবতার 
পূজা কাঁবতে বাঁজলেন. যাহাতে রামের কোন অমঙ্গল না হয়। পৃজ 
শেষ হইলে তাঁহাকে বূকে চাঁপিয়া ধাঁরয়া তাঁহার মুখখানির দিকে 
একদ্ঘ্১ চাহয়া রাহলেন; চক্ষু আর 'ফারতে চাহে না। শেষে রাত 
তাঁহাব পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সীতার নিকট বিদায় লইতে 
চাঁললেন। 

সীতাও বিপদের কথা কিছুই জানতে পারেন নাই কিন্তু রামে; 
মুখ দোঁখয়াই তিনি বুঝতে পারিলেন যে একটা বিপদ হইয়াছে 
রাম যখন বনে যাইবার কথা বাললেন, তখন মতা রাজ্য গেল বাঁলয় 
কোন দুঃখ কারলেন না। তান কেবল বাললেন, “আম তোমার সঙ্ে 
যাইব।” 

রাম অনেক শানষেধ কারলেন। বনে ষৃত ক্লেশ যত ভয় আছে 
তাহাদের কথা বলিয়া অনেক বৃঝাইলেন কিন্ত সীতা তাহা শুনিবেন 
কেন 2 তান রামের গলা জড়াইয়া ধারয়া এমন কাঁদতে লাগিলে 
যে. হাম কিছ্তেই তাঁহাকে রাঁখয়া যাইতে পারলেন না। রাঃ 
বলিলেন, “তবে চল । আম যেমন করিয়া থাকিব, তৃমিও তেমাঁ 
কারয়া থাকবে । আমাদের যাহা কু আছে তাহা বিলাইয়া দয় 
চল আমরা শীঘ্র বনে যাই।” 

লক্ষণ বামের আগেই সেখানে আইিয়াছিলেন। রাম আর সীতা 
কথাবার্তা শুনিয়া তিনি বাঁলিলেন. “দাদা, যাঁদ যাইবেই, তবে আঃ 
ধনুক বাণ লইয়া তোমার আগে মাইব। আম তোমাকে ছাঁড়িয় 
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থাকিতে পাঁরিব না।" 
সূতরাং, লক্ষযরণকে সঙ্গে লইতে হইল । লক্ষণ দোখিতে দেখিতে 

সকলের নিকট বিদায় লইয়া অস্্রশস্ব বাঁধিয়া প্রস্তৃত। রাম লক্ষণ 
আর সীতা দশরথের সাঁহত দেখা কারবার জন্য পথ দয়া হাঁটয়। 
চঁলিলেন। তাহা দোঁখয়া সকলে বাঁলতে লাগিল, “হায় হায়, ষে রাম 
কখনও একা পথ চলেন নাই, ষে সীতা কখনও ঘরের বাঁহর হন নাই, 
আজ কনা তাঁহারা এমানভাবে হাঁটিয়া চঁলিয়াছেন! দশরথকে নিশ্চয়ই 
ভূতে পাইয়াছে, নাহলে এর্প হইবে কেন? এ দেশে আমরা আর 
থাকব না। চল আমরা রামের সঙ্গে বনে চাঁজয়া যাই ।” 

রামকে বদায় দিতে দশরথের কীরূপ কম্ট হইয়াছল, তাহা আর 
আমি লিখিয়া কত জানাইব ? কৈকেয়ীর ছল বুঝতে না পারিয়া 
তাঁহাকে বর দিয়া বাঁসয়াছেন, কাজেই এখন আর নিজে কী করিয়া 
“না” বলেন! কিন্তু রাম তাঁহার কথায় বনে যান, ইহা তাঁহার একেবারেই 
ইচ্ছা নহে । তাই তান রামকে বাঁললেন, “বাছা রে, তুমি আমাকে 
বাঁধিয়া রাঁখয়া নিজে অযোধ্যার রাজা হও ।” 

রাম বাললেন, “বাবা, আপাঁন আরও হাজার বংসর বাঁচয়া থাঁকয়া 
সুখে রাজ্য করুন। আম রাজ্য চাহ না। আঁম'বনে গিয়া আপনার 
কপ রাঁখয়া, তারপর আবার আপনার পায়ের ধূলা লইতে 

/” 

আর একাঁট 'দন রামকে রাখতে পারলেও হয়তো দশরথের 
মনে কতকটা আরাম হইত । কিন্তু আর একটি 'দনও তাঁহাকে রাখবার 
উপায় নাই. কারণ সেহীদনই তাঁহার যাইবার কথা। 

শেষে দশরথ সমন্কে বাঁললেন, “রামের সঙ্গে অনেক সৈন্য, 
অস্ব্রশস্ত আব গাঁড় ঘোড়া দাও। শহরের লোকেরা তাঁহার সঙ্গে 
যাউক। লোকজন, টাকাকাঁড় কিছুতেই যেন তাঁহার কম্ট না হয়।” 

ইহা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন. “মহারাজ. সবই যাঁদ রামের সঙ্গে 
পাঠাইবেন, তবে আমার ভরতের রাজা হইয়াই বা কী লাভ?” 

রাম বাঁললেন, “বাবা, আমার একখানা খন্তা, একাঁট পেস্টরা আর 
খানকতক ছেণ্ড়া ন্যাকড়া হইলেই চলবে ।” 

এই কথা বাঁলতে বাঁলতেই কৈকেয়ী 'িতন টূকরা ন্যাকড়া লইয়া 
উপাস্থত। রাম. লক্ষ্মণ ভাল কাপড় ছাঁডয়া ন্যাকড়া পারলেন । 'কন্তু 
হায়, সতা তো জানেন না কেমন কাঁরয়া ন্যাকড়া পারতে হয় ! তান 
শুধু তাহা হাতে কাঁরয়া দাঁড়াইয়া রাহলেন। সৃতরাং, রামকেই ানজ 
হাতে সেই ন্যাকড়াখানা তাঁহার রেশমী শাঁড়র উপরে জড়াইয়া দিতে 
হইল। তাহা দোঁখয়া কাহার সাধ্য চোখের জল থামাইয়া রাখে! 
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তখন বিষ্ঠ সাঁতাকে ন্যাকড়া পরাইতে বারণ করিয়া কৈকেয়শবে 
অনেক বাঁকলেন। দশরথও বাঁললেন, “সীতাকে ন্যাড়া পরাইতে 
হইবে এমন বর তো আম কখনও দই নাই! সখতা সফল রকঃ 
ধনরত্ব সঙ্গে লইয়া যাউক।” 

রাজ, আমার দুঃখনী মাকে দোৌখবেন।” 
এঁদকে যাইবার সময় উপাষ্থত। সৃমন্ম রথ সাজাইয়া প্রস্তুত 

সৃতরাং, তিন জনে সকলকে প্রণাম কাঁরয়া 'বিদায় লইলেন। রান 
সুমিন্তরা তখন লক্ষমণকে আশীর্বাদ কারয়া কাহলেন, “বাবা, তু 
রামের সাঁহত যাও। সকল সময় তাঁহার কাছে ধাঁকও। রাম ছাড় 
তোমার আর কেহই নাই। র্লামকে মনে কারও যেন রাজা দশরৎ 
সীতাকে মনে কারও যেন আমি, আর বনকফে মনে করিও ষে; 
অযোধ্যা ।?? 

তারপর আগে সীতাকে সুন্দর কাগড় পরাইয়া রথে তাঁলয়া দেওয় 
হইল । পরে রাম লক্ষত্রণ অস্ত্রশস্ত, পেটরা, আর তার চৌদ্দ বংসরে। 
মতন কাপড় লইয়া তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া বসলেন । রথ চাঁলতে দৌঁখয় 
সকলে পাগলের মত হইয়া তাহার সঙ্চগো সঙ্গে ছুটি । যখন রথে, 
সঙ্গে আর ছুটিতে পারে না. তখন তাছারা আত কাতরভ্ভাষে সুমল্তরবে 
বলিতে লাগিল, “ও সুমন্ত, একটু আক্ষে ধাও! আমরা যে আং 
পার না!” 

রাম অনেক সহ্য কারতে পারতেন, কিন্তু এতটা কী সহাযায় 
নিজে দশরথ. এমন ক রানশরা অবাধ ছুটিয়া আসিতেছেন। তাহাদে 
কান্নায় বুঝি পাথরও গিয়া যায়. মানুষ তো মানুষ! রাম আঁস্থর 
হইয়া সূমন্নরকে ক্রমাগত বাঁলতেছেন, “জোরে চালাণড !” 

কন্তু সুমন্ত জোরে চালাইবে কা? ওঁদকে যে রাজা নি 
বলিতেছেন, “রথ থামাও।” মা কৌশল্যা “হা রাম! হা সীতা! হ 
লক্ষমণ!” বলিয়া এলোচুলে পাগলিনশর মতন ছুটিয়া আসিতেছেন 

যাহা হউক, সুমন্ত যখন দোখলেন যে রাম আর 'কছুতেই সহ 
কাঁরতে পারিতেছেন না, তখন তান রথ জোরে চালাইয়া দিলেন 
তখন আর রথের সঙ্গে সঙ্গে চলতে না পারিয়া প্রায় সকলকে 
ফারতে হইল । 

দশরথকেও অনেক কম্টে ফিরানো হইল । কিচ্তু যতক্ষণ রথে 
ধূলা দেখা যাইতেছিল. ততক্ষণ তাঁহাকে ঘরে আনা গেল না। রথে, 
দকে চাঁহয়া তান সেইখানে মাটিতে বাঁসয়া রাহলেন, আর দাঁড়াইবা, 
শান্ত নাই। রথ চোখের আড়ালে চলিয়া গেলে বাঁসয়াও আর থাকতে 
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পারলেন না। 
একটু সুস্থ হইলে পর দশরথ কৌশল্যার হাতখাঁন ধারয়া 

কাঁদতে কাঁদতে ঘরে চাললেন- কৈকেয়ীর ঘরে নহে, কৌশল্যার 
ঘওরে। কৈকেয়ী রাজাকে নতে আঁসিলেন; কিন্তু রাজা বাঁললেন, 
“তুই আমাকে ছুইস না!” 

কৌশল্যার ঘরে আসয়া দশরথ সেই যে বিছানায় শুইলেন, তাহাই 
তাঁহার শেষ শয়ন। কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত দন চলিয়া গেল । রাঁন্রতে 
অনেক কম্টে কৌশল্যাকে বাঁললেন, “আমি যে তোমাকে দোঁখিতে 
পাইতোছ না! আমার গায়ে হাত দাও!” 

কোশল্যা রাজার কাছে আ'সয়া কাঁদতে লাঁগলেন। তাঁহার দুঃখ 
দেখিয়া সুমিত্রা বলিলেন, “দাদ, এত দুঃখ কেন কাঁরতেছ ? রাম 
কেমন বীর তাহা ক জান না? লক্ষমণও তাহার সঙ্গে গিয়াছে, 
তাহাদের কীসের ভয়» আবার তাহারা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবে ।” 
সুমিন্রার কথা শুনিয়া কৌশল্যা অনেক শান্ত হইলেন। 

দশরথকে খন 'ফরাইয়া আনা হইল, তখনও অযোধ্যার অনেক 
লোক রথের সো সঙ্গে ছুটিয়াছি্গ। তাহারা কিছুতেই 'ফাঁরতে 
চাঁহল না। তাহাদের মধ্যে অনেক বদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের গায়ে 
জোর নাই, মাথা কাঁপে, তবুও তাঁহারা যাইবেনই। তাঁহাদের কষ্ট 
দোঁথয়া রাম লক্ষণ আর সীতা রথ হইতে নাময়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে 
হাঁটয়া চাঁললেন। ব্রাহ্গণেরা বাললেন, “বাছা রাম, আমরা তোমার 
সঙ্গে যাইব ।” 

এইরূপে তাঁহারা তমসা নদীর ধারে আসিয়া উপাস্থিত হইলেন। 
ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে । কাজেই সেখানেই রান্রতে থাকবার আয়ো- 
জন হইল। 

ভোরে উঠিয়া রাম দেখলেন যে, অযোধ্যার লোকেরা তখনও 
ঘুমাইতেছে। তখন তান চুপ চুপ সমমন্ত্রকে উঠাইয়া বাললেন, 
এচল, এইবেলা আমরা চলিয়া যাই।” 
সুমন্ত রথ সাজাইয়া আনলেন. কিন্তু রাম লক্ষ্মণ ও সাতা 

তাহাতে চাঁড়য়া আর বেশী দূরে গেলেন না। খানিক পরেই তাঁহারা 
রথ হইতে নাময়া সুমনকে বাললেন, “তুমি রথখানি উত্তর দিক 
হইতে ঘ্রাইয়া আন।" 

শুধু রথ হালকা বলিয়া পথে কনা তাহার দাগ পাড়বে না, 
তাই রাম শুধ্ রথখানিকে ঘুরাইয়া আনতে দলেন। তিনি জানতেন 
যে এর্প কাঁরলে আর অযোধ্যার লোকেরা রথের চিহ্ন দোঁখয়া তাঁহা- 
দগকে খাঁজয়া বাঁহর কারতে পারবে না। তাই তাঁহারা পথ ছাঁড়য়া 
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বনের ভিতর দয়া চলিতে লাগিলেন আর সমন্ত্র শুধু রথখাঁনিকে 
কিছু দূরে আনিয়া অন্য এক স্থান হইতে আবার তাঁহাদের তিন 
জনকে তুলিয়া লইলেন। 

এদিকে তমসা নদীর ধারে সেই লোকগাাল জাগয়া দোখল যে 
রাম নাই । তখন তাহারা এই বাঁলয়া কাঁদয়া আঁস্থর হইল, “হায় হায়, 
কেন ঘুমাইলাম ঃ আমাদের ভাগ্যে কি এই ছিল? রাম কি শেষে 
এইর্প কারয়া আমাঁদগকে ফেলিয়া গেলেন 2" কাঁদতে কাঁদতে 
তাহারা রথের চিহ্ন দেখিয়া খানিক দূরে গেল। কিন্তু তাহার পরে 
বথ কোন দিকে গিয়াছে আর কিছু বুঝতে পারল না। তখন নিতান্ত 
দুঃখের সাঁহত তাহাদগকে 'ফাঁরতে হইল। 

রথ সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে শ.ঙ্গবের নগরের নিকট গঙ্গার 
ধারে আঁসয়া উপস্থিত হইল । এই স্থানের রাজার নাম গুহ । 'তাঁন 
রামের বন্ধু । রাম আঁসয়াছেন শুঁনবামানই গুহ তাড়াতাঁড় অনেক 
লোকজন আর ভাল ভাল খাবার 'জানস লইয়া সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। রামের থাঁকিবার জন্য সূন্দর বিছানা, ঘোড়ার 
জন্য ঘাস, কিছুই আনিতে তান বাঁক রাখেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা 
যে, রামকে তাঁহাদের রাজা কাঁরয়া সেইখানেই রাখেন। 

রাম আদরের সাঁহত তাহার সঙ্গে কোলাকৃ'ল কারিয়া বলিলেন, 
“ভাই, তোমার ভালবাসাতেই আমার যার-পর-নাই সুখ হইয়াছে। 
[কন্তু তোমার [জানস আম কন কাঁরয়া লইব ১ আমার যে তপস্বীবর 
মতন ফল মুল খাইয়া থাকিতে হইবে । আমাদের কিছুই দরকার নাই; 
কেবল ঘোড়াগুলিকে দুটি ঘাস দতে বল।" 

কাজেই গুহ রামকে আর 'পিড়াপাঁড় কারলেন না। রাম ও সীতা 
জল মাত্র খাইয়া গাছতলায় শুইয়া রাঁহলেন। 

লাত্রতে রাম ঘৃমাইলেন কিন্তু লক্ষ্মণ জাগয়া পাহারা দিতে 
নোঁগলেন। তাহা দোখয়া গৃহ মনের দুঃখে বলিলেন, “রাজপনত্র, 
আমরাই জাগিরা বন্ধূকে পাহারা দিব, আপাঁন ঘুমান ।” 

লক্ষণ বাঁললেন, “দাদার এই দুঃখের সময় আম কেমন কাঁরয়া 
ঘূমাইব 2 ইহার পরে বাবা আর বেশী 'দিন বাঁচবেন না। তখন মা 
কৌশল্যা আর সামন্রাও নিশ্চয়ই মারয়া যাইবেন।” 

লক্ষণের আর গুহের ঘুম হইল না, সমস্ত রাত তাঁহাদের 
কাঁদয়াই কাঁটিল। 

পরাঁদন সকালে সুমন্ত্রকে বিদায় দয়া আর গৃহের নিকট বিদায় 
লইয়া রাম লক্ষণ আর সীতা নৌকায় গঙ্গা পার হইলেন। বুড়া 
সূমন্ের কি আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে পা চলে? রামের সঙ্গে 
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যাইবার জন্য ?তান কতই না নাতি করিয়াছিলেন! কিন্তু রাম 
বাঁললেন, “তুম যাদ অযোধ্যায় ?ফারয়া না যাও. তবে কৈকেয়ী মনে 
কারবেন যে আমি বুঁঝ বনে যাই নাই। তাহা হইলে বাবাকে তিনি 
রড়ই কষ্ট দবেন।” 
সৃতরাং সুমন্ত আর রামের সঙ্গে যাইতে পারলেন না। 'তাঁন 

একদৃস্টে রামের 'দকে চাহয়া রাহলেন। যখন আর রামকে দোখতে 
পাইলেন না, তখন তাঁহার চোখ দয়া ঝর-ঝর কারয়া জল পাঁড়তে 
লাঁগিল। 

গঙ্গা পার হইবার পূবেই রাম লক্ষণ বটের আগায় জটা পাকাইয়া 
তপস্বী সাঁজয়াছলেন। গঙ্গা নদীর ওপারে বংস দেশ । সেখানে 
হরণ মারিয়া খাইয়া, তাঁহারা বর্ম পারয়া ধনুবা্ণ হাতে বনের ভিতরে 
প্রবেশ ক্ণরলেন। এক রাত্রি তাঁহাদের সেই বনের ভিতরেই কাটিল। 
তাহার পবাঁদন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা প্রয়াগে গিয়া উপাঁস্থত হইলেন। 
সেখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের নিকট গঙ্গার সাত যমুনা আসিয়া 
মাঁলয়াছে। 

রাম লক্ষণ ভরদ্বাজের আশ্রমে আসলে পর তাঁন তাঁহাঁদগকে 
অনেক আদর যত্ব কারলেন। ভরদ্বাজ রামকে তাঁহার আশ্রমেই রাখতে 
চাহয়াঁছলেন। কিন্তু সে স্থানের খুব কাছেই লোকজনের বাস বাঁলয়া 
রামের সেখানে থাকিতে তত ভাল লাগল না। তান ভরদ্বাজকে 
বাললেন, “দয়া কারয়া আমাদগকে একটি নন ভাল জায়গা 
দেখাইয়া দিন।” 

ভরদ্বাজ বাঁলিলেন, "তবে তম এখান হইতে দশ ক্লোশ দুরে 
চতকৃট পর্বতে গিয়া বাস কর। চিন্কুট খুব সূল্দর আর ির্জন 
স্থান। সেখানে ফল ফুল, নদী ঝরনা, পাঁখ হারণ অনেক আছে। 
সে স্থানাট তোমাদের বেশ ভাল লাগবে ।” 

তাহার পরাঁদনই তাঁহারা ভরদ্বাজকে প্রণাম কাঁবঝয়া ঈত্রকূটে যারা 
কারলেন। পথে যমুনা নদী পার হইতে হয়। নদীর ধারে শুকনা 
কাঠের অভাব নাই । খসখসের দডতে সেই কাঠ বাঁধিয়া পাব হইবার 
জন্য ভেলা প্রস্তুত হইল । ভেলার উপর আবার জামের আর বেতের 
ডাল দয়া একটা গাঁদ কাঁরতেও বাঁক রাহল না- সীতার বাঁসবাব 
জন্য একটু মোলায়েম জায়গা তো চাই! এই কারকাঁবাঁট অবশা 
লক্ষণের, সীতার স্যাবধা কাঁরতে তান সর্বদাই বাস্ত। এই ভেলার 
জাঁনসপন্র-স্দ্ধ তাঁহারা নদ পার হইলেন। 

তারপর আগে লক্ষণ, মাঝখানে সীতা, ঈপছনে রাম-এইরপ 
কাঁরয়া তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন । পথের দ্ই ধারে সল্দর সুন্দর 
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ফুল ফুটিয়া আছে। সাঁতা তাঁহার মিষ্ট কথায় রামকে জিজ্ঞাসা করেন, 
“এটি কী ফুল?” অমাঁন লক্ষন্নণ তাহা তুলিয়া আয়া দেন। 

এইরুপে এক 'দিন পথ চাঁলয়া তাঁহারা চিন্রকূট পর্বতের কাছে 
আদিলেন। সে স্থানটি আত চমংকার। তাহার কাছে মন্দাঁকনী নামে 
আত সুন্দর একটি নদশ। সেই নদীর ধারে তাঁহারা কাঠ আর লতা- 
পাতা দিয়া সূল্দর একখানা ঘর বাঁধলেন। মাঁণমাঁণক্যের কাজ করা 
শ্বেত পাথরের বাঁড়তে থাকা যাঁহাদের অভ্যাস, এখন তাঁহাদের 
থাকিবার জায়গা হইল একটি কুস্ড়ে। সেই কুড়ে ঘরখানিতে তাঁহাদের 
বেশ সৃখেই দিন কাটিতে লাগল । 

সুমন্ত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসলে তাঁহাকে দোখয়া দশরথের দুঃখ 
আরও বাঁড়য়া গেল। প্রথমে তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছলেন। জ্ঞান 

তাহারা কী বাঁলল 2" 
সুমন্্ বলিলেন, “রাম আপনাদের সকলকে প্রণাম জানাইয়াছেন 

আর বলিয়াছেন, “মাকে বাঁলও 'তাঁন যেন সর্বদা বাবার সেধা করেন। 
ভরতকে বাঁলও. তানি যেন রাজা হইয়া বাবাকে অমান্য না করেন'। 
আর লক্ষণ রাগের সাঁহত বাঁলয়াছেন, “সুমন্ত, বাবা যখন দাদাকে 
বনে পাঠাইয়াছেন, তখন আর তাঁহার উপরে আমার একটুও ভান্ত 
নাই+। সঈতা কিছুই বলেন নাই. তান কেবল হে্টমুখে চোখের জল 
ফেলিয়াছেন আর এক-একবার রামের মুখের দিকে আর রথের দিকে 
তাকাইয়াছেন।” 

ইহার পর রাজা দশরথ ক্লমেই আঁস্থর হইয়া পাঁড়তে লাগিলেন। 
[তিনি বুঝতে পারিলেন যে তিনি আর আঁধকক্ষণ বাঁচবেন না। 
যখন তাঁহার বয়স অল্প 'ছিল, তখন তান একবার অন্ধকার রাঁন্রতে 
হাতি ভাঁবয়া এক অন্ধ মুঁনর ছেলেকে তাঁর দিয়া মারিয়া ফেলেন। 
তাহাতে সেই অন্ধ মুনি দুঃখে মরিয়া যান আর মারবার পর্বে 
দশরথকে এই বলিয়া শাপ দেন. “তোমারও এইরূপ পুত্রের শোকে 
প্রাণ যাইবে ।” 

মৃত্যুর সময় সেই কথা মনে করিয়া দশরথ দুঃখ করিতে লাঁগি- 
লেন। তারপর ক্রমে তাঁহাব শরীর অবশ হইয়া আসিল । শেষে “হা 
রাম! হা কৌশল্যা ! হা সামন্রা! হারে দুষ্ট কৈকেয়ী!” এই বাঁলতে 
বাঁলতে রাত্রি দূই প্রহরের সময় তাঁহার প্রাণ বাহর হইয়া গেল। রামকে 
বনে পাঠাইয়া দশরথ ছয় দন মাত্র বাঁচিয়া ছিলেন। 

, রামের জন্য ক্রমাগত কয়েক দিন দুঃখ কাঁরয়া কারিয়া সকলে 
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টের পান নাই। পরাঁদন দশরথকে জাগাইতে গিয়া সকলে দোঁখলেন 
যে তান মাঁরয়া 1গয়াছেন। তখন আবার কান্না আরম্ভ হইল । 

এইর্পে দুঃখের উপর আবার দুঃখ আসিয়া সকলকে যে কীর্প 
.'আস্থির কারিয়াছল, তাহা ?ক বালব! এঁদকে ভরত শন্তুঘও বাঁড় 
নাই; তাঁহারা না আসলে দশরথকে পোড়ানোও খাইতেছে না। সুতরাং 
'তাড়াতাঁড় ভরত শন্তুঘ[কে আনতে লোক গেল । আর যতাঁদন তাঁহারা 
(না আসেন, ততাঁদনের জন্য দশরথকে তৈলের কড়ার ভিতরে রাঁখয়া 
(সকলে তাঁহাদের পথ চাহয়া রাহলেন। 
ভরত মামার বাঁড়তে সুখেই ছিলেন। এ সকল বিপদের কথা 
(তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। ইহার মধ্যে তান একাঁদন স্বপ্নে 
দোঁখলেন যে, রাজা দশরথ অত্যন্ত ময়লা হইয়া গগয়াছেন আর একটা 
'পাহাড় হইতে পাঁড়য়া যাইতেছেন। পাহাড়ের নিচে তৈল ছিল, তান: 
'সেই তৈলে ডুবিয়া গেলেন। তারপর গাধার গাঁড়তে চাঁড়য়া তিনি 
'দাক্ষিণ দিকে যাইতে লাঁগলেন। 

এইর্প স্বপন দোঁখয়া ভরতের মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। 
এমন সময়ে অযোধ্যা হইতে লোক আঁসয়া বালল, “রাজকুমার, আপাঁন 
শীঘ্র অযোধ্যায় চলুন। সেখানে এমন কিছু হইয়াছে যে, আপনার 
দের হইলে ক্ষাতি হইতে পারে ।', 

এইসকল শুনিয়া ভরত তাড়াতাঁড় অযোধ্যায় চালয়া আসলেন। 
অযোধ্যায় আসিয়া দেখেন যে. তাহার আর আগের মতন চেহারা 
নাই: রাস্তায় লোকজন চাঁলতেছে না, দোকানপাট বন্ধ আর সকলেরই 
মুখ অতিশয় মালন। দশরথের ঘরে গিয়া দোঁখলেন, তান সেখানে 
নাই। সুতরাং সেখান হইতে কৈকেয়ীর ঘরে গেলেন। 

কৈকেয়ী হাসিভরা মূখে তাঁহাকে আশীর্বাদ কাঁরয়া জিজ্ঞাসা 
করলেন, “ভাল আছ তো? পথে কোন কম্ট হয় নাই 2, 

ভবত বাঁললেন. “আসিতে একট: পাঁরশ্রম হইয়াছে । কিন্তু মা. এত 
তাড়াতাঁড় কেন আমাকে ডাঁকয়া আনলে ? বাবা কোথায় 2" 

কৈকেয় বাঁললেন, “বাছা, তোমার বাবা মরিয়া গয়াছেন।”" 
এ কথা শুনিয়া ভরত “হায় হায়” কারতে কাঁরতে অজ্ঞান হইয়া 

গেলেন। তাঁহার জ্ঞান হইলে পর কৈকেয়ী বলিলেন, “বাছা, তোমার 
বুদ্ধ হইয়াছে, তাঁম কেন এত আঁস্থর হইতেছ 2” 

ভরত বাঁললেন, “হায়! বাবা আমাঁদগকে ছাড়িয়া কোথায় 
গেলেন! মা. বাবার কী অসুখ হইয়াছল 2 মরিবার সময় 'তাঁন কী 
বালয়া 'গিয়াছেন 2” 
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'হা রাম! হা সাঁতা! হা লক্ষমণ!' আর বাঁলয়াছেন যে, যাহারা রামকে 
অযোধ্যায় ফাঁরয়া আসিতে দেখিবে তাহারাই সুখী 1” 

এ কথা শুনিয়া ভরত বলিলেন, “মা. দাদা তবে এখন কোথায় 2" 
কৈকেয়ী বাঁললেন, ''তোমার দাদা সীতা আর লক্ষমণকে লইয়া 

বনে গিয়াছেন ।১ 

ভরত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা কারলেন, “দাদা কী জন্য বনে 
[গিয়াছেন 2", 

কৈকেয়ী বাললেন. ""তাঁন কোন অন্যায় কাজ করেন নাই । আমিই 
রাজাকে বাঁলয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইয়াছি। রাজা আমাকে দুঁট বর 
দিতে চাহিয়াছিলেন। আম এই দুই বর লইয়াছি যে, রাম বনে যাইবে, 
আর তুমি রাজা হইবে। এখন এ সব তোমার হইল, তুমি রাজা হইয়া 
সুখে থাক ।?? 

ভরতকে সুখ কারবার জন্যই কৈকেয় এমন পাপ করিয়াছলেন। 
কিন্ত ভরত যে রামকে কতদূর ভালবাসতেন. তাহা তান জানিতেন 
না। তাঁহার কাজে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, ভরত দুঃখে আর রাগে 
একেবারে আস্থর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এতই রাগ হইল যে, 
কৈকেয়ী তাঁহার মা না হইলে হয়তো তান তাঁহাকে মারিয়াই 

তক | 

ভরত বলিলেন, “দাদা যাঁদ তোমাকে এত মান্য না করতেন. তাহা 
হইলে আম তোমাকে এখনই তাড়াইযা 'দতাম। তৃমি রাজার মেয়ে, 
আর তোমার এই কাজ! যাহা হউক. তুম যাহা কাঁরয়াছ তাহা আমি 
কখনই হইতে দব না। আম এখনই দাদাকে ফরাইয়া আনতে 
যাইতেছি। তোমার মতন দুষ্ট স্তীলোক আর এই পাঁথবীতে নাই!” 

তারপর ভরত সকলকে ডাকয়া বাঁললেন, “আম কখনও রাজ্য 
চাহ না। দাদার রাজ্য আমি কেন লইব 2 আম মামার বাঁড় 'গিয়া- 
1ছলাম, ইহার মধ্যে মা এত কান্ড কাঁরয়া বাঁসয়াছেন, আঁম ইহার 
কিছুই জানি না।"' এই বালয়া তান শব্রুঘবকে লইয়া কৌশল্যার 
সঙ্গে দেখা কারতে চাললেন। 

কৌশল্যাও ভরতের গলা শুনিতে পাইয়া তাঁহার 'নিকটেই 
আঁসতোছলেন। পথে দুইজনের দেখা হইল। ভরতকে দোঁখিয়া 
কৌশল্যা বাললেন. “বাবা, এখন তাঁমি তো রাজ্য পাইয়া. তাঁম সুখে 
থাক। আর এই দুঃঁখনগকে বনে রামের নিকট পাঠাইযা দাও ।"" 

এই কথায় ভরত কৌশল্যার পা জড়াইয়া কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান 
হইয়া গেলেন। তখন কৌশল্যাও তাঁহাকে কোলে লইয়া কাঁদিতে 
লাগলেন । তান বুঝতে পাঁরিলেন যে ভরতের কোন দোষ নাই। 
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দশরথ তখনও সেই কড়ার মধ্যে তৈলের ভিতরে আছেন । তাঁহাকে 
পোড়াইতে আর বিলম্ব করা যায় না। সুতরাং, পরাদন বাঁশষ্ঠ অনেক 
কম্টে ভরতকে একটু শান্ত করিয়া সেই কাজের চেস্টা দেখিতে 
লাগিলেন। ক্রমে দশরথকে পোড়ানো আর তাঁহার শ্রাম্ধাদ সকলই 
হইয়া গেল। 

ইহার পর একাঁদন ভরত আর শন্রুঘ! কথাবার্তা বাঁলতেছেন, এমন 
সময় কুণ্জী ভারী সাজ-গোজ কাঁরয়া সখীদের সাঁহত সেখানে আসিয়া 
উপাঁস্থত। গহনা পাঁরয়া, চন্দন ম।খয়া, তাহার মুখে হাঁস আর 
ধরে না! বোধহয় মনে ভাবিয়াছিল যে খুব বড়রকমের একটা কিছ 
পুরস্কার পাইবে । পুরস্কারাট কা হইল, বাঁল শুন। 

যেই কৃ'জী সেখানে আসিল, অমান ভরত তাহাকে ধারয়া শতুঘেবর 
হাতে দয়া বলিলেন, “এই হতভাগীই সকল আনম্টের গোড়া । এখন 
ইহাকে যাহা করিতে হয় কর।” শন্রুঘ/ও পাঁপিম্তাকে মাঁটতে আছ- 
ডাইয়া ফোলয়া বেশ ভালমতনই তাহাকে পুরস্কার দিতে আরম্ভ 
কাঁরলেন। 

তখন ভরত বাঁললেন, “ভাই, ওটাকে মারয়া ফোলও না। 
স্তণীলোককে মারিয়া শুনলে দাদা রাগ কারবেন।”? 

সুতরাং, শত্ুঘ কু'জীকে ছাঁড়য়া দিলেন। 
এইর্প করিয়া দশরথের মৃত্যুর পর তের দন গেল । তখন একজন 

রাজা না হইলে কাজই চলিতেছে না। সৃতরাং, সকলেরই ইচ্ছা এখন 
ভরত রাজা হন। কিন্তু ভরত বাঁললেন, “চল. দাদাকে লইয়া আঁস। 
দাদাই রাজা হইবেন আর আম চোদ্দ বংসর বনে গিয়া থাকিব”, 

তখন সকলে 'মালয়া মহা আনন্দে ভরত শন্রুঘেনর সঙ্গে রামকে 

কাঁরয়া. মন্তী, পৃরোহিত, চাকর বাকর, ীসপাহা সৈন্য, সকলেই চাঁলল। 
অযোধ্যার লোক কেহই পাঁড়য়া থাকল না। রথে চড়িয়া, হাতি চাঁড়য়া, 
ঘোড়া গাধা উটে চাঁডয়া, না হয় হাঁটিয়া, যে যেমন করিয়া পাঁরয়াছে 
সেইরূপ কাঁরয়াই চলিয়াছে। এক লক্ষ ঘোড়সোয়ার, নয় হাজার হাতি, 
ষাট হাজার রথ. তাহা ছাড়া সিপাহন সান্নী আর লোকজন যে কত, 
তাহার ঠিকানা নাই। এমান কাঁরয়া তাহারা রামকে আনতে চলিল। 

তাহারা যখন গুহের দেশে আসল. তখন গুহ এত সৈনা আর 
লোকজন দোঁখয়া প্রথমে একটু ভয় পাইলেন। তাই 'তাঁন তাঁহার 
নিজের লোকাঁদগকে ডাকিয়া বাঁললেন, “ভরত কি রামের অনিষ্ট 
কারতে আঁসয়াছেন 2 আম থাকতে তিনি তাহা পারবেন না! চল, 
আমরা তাঁভার পথ আটকাই 1" 
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ইহার পর যখন গুহ ভরতের কাছে শুনিতে পাইলেন যে ভরত 
রামকে ফিরাইয়া আনতে যাইতেছেন, তখন তাঁহার মনে খুবই সুখ 
হইল । আর, গুহকে পাইয়া সকলে রাম লক্ষমণ আর সাঁতার সংবাদ 

দেশে আঁসয়া তাঁহারা কোথায় ছিলেন, কী খাইয়াছলেন, কী কথা- 
বার্তা বালয়াছিলেন, কোন কথাই না শ্ঁনয়া তাহারা ছাড়ল না। রাম 
সীতা কুশ [বাইয়া কোন গাছতলায় ঘুমাইয়াছিলেন, সেই গাছতলায় 
সেই কূশ তখনও রাহয়াছে। গুহ সকলকে তাহাও দেখাইলেন। 

পরাঁদন গ্হের লোকেরা পাঁচশত নৌকা আঁনয়া ভরতকে গঞ্গা 
পার করিয়া দিল। গুহ নিজে ভরতের সঙ্গে চাঁললেন। গঙ্গা পার 
হইয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে পেশছিতে তাঁহাদের অধিক দিন লাগিল 
না। ভরত রামকে আনতে যাইতেছেন শুনিয়া ভরদ্বাজ মান যে 
কতদূর সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা আর কন বালব! ভরতকে 'তাঁন 
বাঁললেন, “তোমরা যমুনা নদীর দক্ষিণ ধার দয়া খাঁনক দূরে যাও। 
তারপর বাম দিকে যে দক্ষিণমুখো পথ গিয়াছে, সেই পথে গেলে 
রামের সন্ধান পাইবে ।” 

সেই পথে অনেক দূর চাঁলয়া শেষে তাঁহাদের মনে হইল যে 
হয়তো রাম আর বেশ দূরে নাই। তখন দুই-এক জন লোক বনের 
[ভিতরে ঢুঁকয়া দখল, এক জায়গায় ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহাতে 
নশ্চয় বুঝা গেল যে. সেই বনেই রাম আছেন। তখন ভরত সঙ্ছের 
লোকদিগকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া নিজেই তাঁহাঁদগকে খখাজতে 
চলিলেন। 

এঁদকে ভরতের লোকজন অনেক দূরে থাকতেই রাম লক্ষমণ 
তাহাদের কলরব শুনতে পান. এবং উহা কিসের কলরব তাহা জানবার 
জন্য লক্ষমণ একটা শালগাছে গিয়া উঠেন। সেখান হইতে চাঁরাদিক 
দেখয়া তিনি রামকে বলিলেন, “দাদা, শীঘ্ব আগুন 'নবাইয়া ফেল, 
আর বর্ম পাঁড়য়া তাঁর ধনুক লইয়া প্রস্তৃত হও! ভরত আমাঁদগকে 

মারিব, তবে ছাঁড়ব!?? 
এ কথায় রাম বাঁললেন, “ভাই, ভরত কি কখনও তোমার আঁনিষ্ট 

কারয়াছে? তবে কেন তাহাকে সন্দেহ কারতেছ 2” 
ইহাতে লক্ষ্মণ লাজ্জত হইয়া গাছ হইতে নাঁময়া আসিলেন। 
এঁদকে ভরত খখঁজতে খঃঁজতে ক্রমে রামের ঘরের কাছে আসিয়া 

উপপাস্থত। লতাপাতার ঘরখাঁন, তাহার গভিতরে রামের ধনুক দেখা 
যাইতেছে । আরও কাছে আসলে দৌখলেন, রাম ঘরের ভিতর চামড়ার 
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আসনে বাঁসয়া সীতা ও লক্ষণের সাঁহত কথাবার্তা বাঁলতেছেন; 
পরনে গাছের ছাল, মাথায় জটা। তাহা দোঁখয়া ভরতের মনে কা কম্টই 
হইল! তিনি ছাঁটয়া চাঁললেন কিন্তু পেপছিবার আগেই পাঁড়য়া 
গেলেন। মুখ দিয়া কেবল 'দাদা' এই কথাটি বাঁহর হইল, আর কথা 
সারল না। ততক্ষণে শত্ুঘও কাঁদতে কাঁদতে আসিয়া রামের পায়ে 
পাঁড়লেন। তারপর চারি ভাই গলা জড়াইয়া কাঁদতে লাগলেন। 

তাঁহারা একট: শান্ত হইলে পর রাম বাঁললেন, “ভরত, বাবা এখন 
কোথায় 2 তুমি তাঁহাকে ছাঁড়য়া কেন আসলে 2” 

ভরত বাঁললেন, “দাদা, বাবা তোমার জন্য দুঃখ কাঁরতে কারতে 
স্বর্গে চলিয়া গয়াছেন। এখন আমরা তোমাকে লইতে আঁসয়াছ। 
তোমার পায়ে পাঁড় দাদা, চল!?” এই বাঁলয়া ভরত রামের পা জড়াইয়া 
ধারলেন। 

দশরথের মত্যুসংবাদে রাম কাঁদিতে কাঁদতে ভরতকে বুকে 

আমারও করা উচিত, তোমারও করা উচিত। আমাকে যখন বনে 
পাঠাইয়াছেন, তখন আম অযোধ্যায় ক করিয়া যাইব 2 আর. তোমাকে 
যখন তান রাজা হইতে বাঁলয়া গিয়াছেন, তখন তুমিই বা কা কাঁরয়া 
সে কথা অমান্য কারিবে 2 

তারপর দশরথের তর্পণ করিবার জন্য রাম মন্দাকিনী নদীর ধারে 
আ'সলেন। তর্পণ শেষ হইলে আবার কান্না আরম্ভ হইল । সেই কান্নার 
শব্দে ভরতের সঙ্গের লোকেরা আর দরে বসিয়া থাকতে পারল 
না। 

ততক্ষণে বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল। যাহা 'কছু বেলা ছিল, 
তাহাও সকলের দেখাশুনা, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাঁদতে কাটয়া গেল। 
তারপর রান্র কেমন করিয়া কাটল, তাহার কথা আর বেশশ বাঁলয়া 
কী ফল? এত দুঃখ যাহাদের, তাহারা সে রান্ি কেমন দহঃখে কাটাইয়া- 
ছিল, তাহা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পাঁরতেছ। 

পরাঁদন রামকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল। 
যখন 'তাঁন রাজা হইতে বাঁলয়া 'গিয়াছেন, তখন তুমিই বা কণ কাঁরয়া 
হইবে? তাঁহাকে তো এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া চাই যে, বনে যাওয়া 
উচিত নহে, অযোধ্যায় 'ফাঁরয়া যাওয়াই ভাল; নাহলে 'তাঁন যাইবেন 
কেন? ভরত অনেক 'মনাতি কারয়াঁছলেন বটে, বশিম্ঠও নানার্প 
মিষ্ট উপদেশ 'দিয়াছলেন। জাবালি নামক আর একজন পুরোহিত 
রামের সাহত রাঁতিমতন তকই জ্হাড়য়াছলেন। কিন্তু শেষে সকল- 
কেই তাঁহার নিকট হার মানতে হইল। 
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তখন ভরত বলিলেন, “দাদা, যাঁদ নিতান্তই না যাইবে, তবে 
তোমার পায়ের খড়ম দু-খাঁন আমাকে খালয়া দাও। এখন হইতে 
এই খড়মই আমাদের রাজা । আমরা ইহার চাকর। তোমার এই খড়ম 
লইয়া চোদ্দ বংসর তোমার মতন গাছের ছাল পাঁরয়া, ফলমূল খাইয়া, 
অযোধ্যার বাঁহরে তোমার জন্য অপেক্ষা কারব। তাহার পরের বংসরের 
প্রথম দিনে যাঁদ তৃমি ফিরিয়া না আইস, তবে আগুনে পড়য়া মারব 1": 

রাম ভরতকে খড়ম দিয়া বাললেন, “সে সময়ে আমরা অবশ। 
ফারব। ভাই, আমার মাকে দোখিও ।”' এই বাঁলয়া রাম ভরতকে বিদায় 
1দলেন। 

তারপর ভরত সেই খড়মকে হাতির উপর ঢড়াইয়া অযোধ্যায় 
লইয়া আসিলেন। সেখানে বানীদিগকে রাখিয়া তান মল্তী আর 
পুরোহিতদিগকে বাঁললেন, "দাদা যতাঁদন না আসেন, ততাঁদন আর 
অধোধায় থাকতে পাঁরিব না। চলুন আমরা নন্দীগ্রামে যাই ।"" 

নন্দীগ্রাম অযোধ্যার কাছেই । ভরত সেখানে গিয়া রামের খড়মকে 
1সংহাসনের উপর রাখলেন । নিজে গাছের ছাল পাঁরয়া সেই খড়মেব 
উপন্ন ছাতা ধরিতেন, চামরের বাতাস কারিতেন। রাজ্যের কোন কাজ 
আরম্ভ হইলে মাগে খড়মের কাছে না বাঁলয়া 'কছুই করিতেন না। 

ভরত চলিয়া আসলে পব রামের আর চিত্রক্্টের কাছে থাঁকতে 
ইচ্ছা হইল না। তাই তান সীতা আর লক্ষমণকে লইয়া সেখান হইতে 
অন্রি মুনির আশ্রমে চালয়া গেলেন। 

আত্র আর তাঁহার স্তী অনসূয়া দেবীর গুণের কথা কী বালব! 
এমন ধার্মিক লোক আত অল্পই দেখা যায়। তাহারা যে কত কাল 
যাবং তপস্যা করিতেছেন তাহা কৈহ জানে না। সীতাকে অনসয়া 
দেবীর এতই ভাল লাগল যে, তিনি তাঁহাকে বর 'দবার জন্য ব্যস্ত 
হইয়া উঠিলেন। সীতা বাঁললেন, “মা. আপাঁন যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, 
ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য । ইহার পর আবার বর লইয়া কী 
হইবে?” 

কিন্তু অনসূয়া কি তাহাতে ভোলেন? আর কিছু না হউক, 
একখানি পোশাক. কতকগাুীল অলঙকার, একছড়া মালা, আর গায়ে 
মাখিবার খাঁনকটা অঙ্গরাগ তান সীতাকে না দিয়া ছাঁড়লেনই 
না। এই সকল জানিস খুব সুন্দর ছিল আর ইহাদের আশ্চর্য গুণ 
এই 'ছিল যে. ইহারা কোন কালেও ময়লা হইত না। 

এইর্প আদর যতে আতর মুনির আশ্রমে এক রাত্রি থাকিয়া পরাঁদন 
সাঁতা ও লক্ষণের সঙ্গে রম দণ্ডক বনে চলিয়া গেলেন। 
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দণ্ডক বনে অনেক মুনির আশ্রম ছিল। সেইসকল আশ্রমের মধ্যে 
এক রাত্র থাঁকয়া রাম সেখান হইতে আরও গভীর বনে প্রবেশ 
কারলেন। বনবাসে আঁসয়া অবাধ এতাঁদনে তাঁহারা কোন রাক্ষস 
দেখতে পান নাই। এইবার বেশ জমকালো রকমের একটা রাক্ষস 
তাঁহাদের সামনে পাঁড়ল। 

বনের ভিতর সে দাঁড়াইয়া আছে, যেন একটা পাহাড়! চেহাবার 
কথা আর কী বালব! যেমন বিষম ভূড়, তেমনি বিদঘুটে হাঁ! তাহার 
উপর মাবার গর্তপানা দুটো চোখ, গণ্ডারের মতন চামড়া আর পরনে 
রক্ক-চার্বমাখা বাঘছাল। 

রাক্ষস মহাশয়ের তখন জলখাবার খাওয়া হইতোঁছল। খাওয়ার 
আয়োজন বেশ নয়, খাঁল গোটাতিনেক সংহ, চারটা বাঘ, দুইটা 
গান্ডার, দশটা হরিণ আর একটা হাতির মাথা । 

সে জলযোগে কাহারও কোন আপাঁত্ত ছিল না, যাঁদ হতভাগা 
সঈতাকে লইয়া ছুট না দত! সীতাকে লইয়া যাইতে দোঁখয়া রাম 'হায় 
হায়' কাঁরয়া কাঁদতে লাগলেন । কিন্তু লক্ষমণ বাললেন, ““দাদা, তু।ম 
এত বড় বীর. তুম কেন এমন করিয়া কাঁদতেছ? এই দেখ, আম 
রাক্ষস মারয়া দিতেছি !? 

তাহা শুনিয়া রাক্ষস বালল, “তোরা কে রে 2)" 
রাম বাঁললেন, ''আমরা ক্ষতিয়। তুই কে 2? 
রাক্ষস বলল, “আমার নাম বিরাধ; ব্রহ্মা বলয়াছেন যে অস্ত 

দয়া কেহ আমাকে মারতে পারিবে না। তোর। শীঘ্র পালা!) 
এ কথা শুনিয়া রাম বিরাধের গায়ে সাত বাণ মারিলেন। তখন 

সে সতাকে ফেলিয়া বিকট শব্দে হাঁ করিয়া রাম' লক্ষণকে "গলিতে 
আসল । রাম লক্ষমণ যত বাণ মারেন, ব্রহ্মার বরে তাহার কিছুই হয় 
না। তারপর দুই জনে খঙ্জা লইয়া যেই তাহাকে আরুমণ কারয়াছেন 
অমান সে হতভাগা দুই হাতে দুইজনকে কাঁধে ফেলিয়া দে ছুট! 

তখন স'তা ভয়ানক কাঁদতে কাঁদিতে বাঁললেন, “ওগো রাক্ষস, 
তম ইহাঁদগকে ছাঁড়য়া আমাকে খাও!” যাহা হউক, রাক্ষসের 
কাহাকেও খাইবার দরকার হইল না। কারণ, রাম লক্ষণ তখনই তাহার 
দুই হাত ভাঁঙয়া দিলেন, আর তাহাতে সে 'ভেউ ভেউ' কাঁরতে 
কাঁরতে অজ্ঞান হইয়া পাঁড়য়া গেল। 
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কিন্তু কী মুস্কিল! সে আপদ কিছুতেই মারতে চায় না 
দুইজনে তাহাকে কিল, লাঁথ, আছাড় কত মারলেন, মাঁটতে ফেলিয় 
থেতলা করিয়া দিলেন, খড়া দিয়া কাঁটতে গেলেন, কিছুতেই তাহার 
মরণ নাই! তখন রাম বাঁললেন, “দেখ লক্ষমণ, এটা অস্ত্রে মারবে না 
চল এটাকে মাটিতে পাতিয়া ফোল।” 

তখন রাক্ষস বাঁলতে লাগল, “বাঁঝয়াছি, আপনারা রাম লক্ষণ 
আম তুম্বূক নামে গন্ধর্ব ছিলাম, কুবেরের শাপে রাক্ষস হইয়াছ 
কুবের আমাকে শাপ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে দশরথের পত্র রাং 
যুদ্ধ কারয়া আমাকে মারলে আম আবার গন্ধর্ব হইয়া স্বগে 
ষাইব।'" এইরুপে নিজের পারিচয় দিয়া রাক্ষস বলিল, “এখান হইছে 
দেড় যোজন দরে শরভঙ্গ মুন থাকেন। সেখাল্ন গেলে আপনাদেং 
ভাল হইবে।?। 

এরপর একটা গর্ত খখড়য়া বিরাধকে পঠাতলেই হয়। গত 
খু'ড়িতে লক্ষণের আধিক কম্ট হইল না, কিন্তু প:তিবার সময় 'বিরা। 
বড়ই চেস্চাইয়াছল। 

তারপর তাঁহারা শরভঙ্গের আশ্রমে গেলেন। রামকে দোঁখছে 

কিন্তু রামকে না দেখিয়া তান সেখানে যাইতে চাহেন নাই । রাম যে 
আসবেন তাহা তান জানিতেন আর শুধু তাঁহাকে দোখবার জন্যই 
অপেক্ষা কারতেছিলেন। ূ 

রামকে দেখা যখন হইয়া গেল তখন আর এই পাঁথবশতে থাকার 
তাঁহার প্রয়োজন রাঁহল না। সুতরাং, তিনি তখন রামের সম্মুখে নিজ 
হাতে আগুন জবালয়া তাহার ভিতরে গিয়া বাঁসলেন। দোঁখতে 
দেখিতে তাঁহার সেই পুরাতন রোগা পাকা-চুল-দাঁড়-ওয়ালা শরীর 
পুঁড়য়া গিয়া, তাহার বদলে আত সুন্দর উজ্জ্বল একটি বালকের 
মতন চেহারা হইল। তখন 'তাঁন রাম লক্ষমণকে বাঁঞজলেন, “এখান 
হইতে তোমরা সৃতীক্ষণ মুনির আশ্রমে যাইও, তাহাতে তোমাদের 
উপকার হইবে ।” 

এই বলিয়া শরভথ্গ মুন ব্রহ্মলোকে চাঁলয়া গেলে পর অন্য অনেক 
মুন রামকে দোখতে আঁসলেন। তাঁহাদের নিকট রাম জানতে 
পারলেন ষে, রাক্ষসেরা তাঁহাদের উপর বড়ই অত্যাচার করে। রাম 
বাঁললেন, “আপনাদের ভয় নাই, আম রাক্ষস দূর কাঁরয়া 'দিব।” 

তারপর রাম, লক্ষমণ আর সধতা সৃতশক্ষে'র আশ্রমে গেলেন। 
সৃতশক্ষে+র ইচ্ছা ছিল যে, রাম -আর অন্য কোথাও না শিয়া তাঁহার 
আশ্রমেই থাকেন। “কিন্তু দণ্ডক বনে অন্যান্য মূনিদের সাহত দেখা 
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কারতে রামের নতান্ত ইচ্ছা দোখয়া তানি বাঁললেন, “আচ্ছা তবে 
যাও, কিন্তু দেখা হইয়া গেলে আবার আমার এখানে আসিবে ।” 

ইহার পর দশ বংসর ধারয়া রাম লক্ষমণ দণ্ডকারণ্যের তপোবন 
সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাঁগলেন। তাঁহারা যে মুঁনর গনকটেই যান, 
তাঁনই তাঁহাঁদগকে িছ্াদন না রাঁখয়া ছাড়েন না। কোথাও এক 
মাস, কোথাও চার পাঁচ মাস, কোথাও বা এক বংসর। এইর্্পে দশ 
বৎসর কাটাইয়া শেষে তাঁহারা আবার সুতীক্ষেএর নিকটে 
কছু দন রাঁহলেন। 

সকল মুনির সাহত দেখা হইল, িন্ত অগস্ত্য মুনির সাহত দেখা 
এখনও হয় নাই । রাম ভাবলেন যে এখন একবার তাঁহার সাঁহত দেখা 
করা ভাল। তাই তাঁহারা সুতক্ষে'র নিকট 'বদায় লইয়া অগস্ত্যের 
আশ্রমে গেলেন। 

মূনিদের মধ্যে অগস্ত্য একজন আতিশয় বড় লোক । তাঁহার এক 
একটা কাজ বড়ই আশ্চর্য। একবার 'তান চুমুক 'দিয়া সমহুদ্রুটাকে 
খাইয়া ফেলেন। ইজ্বল আর বাতাপি নামক দুইটা দৈত্যকে তান যেমন 
কাঁরয়া মারেন তাহা আত চমৎকার । 

ইজবল আর বাতাঁপি দুই ভাই ছিল। উহাদের কাজ ছল কেবল 
রাহ্গণ মাঁরয়া খাওয়া । ইল্বল ব্রাহ্মণ সাঁজয়া সংস্কৃত কথা আও- 
ডাইতে আওড়াইতে ব্রাহ্মণদগকে নিমল্তণ কারতে যাইত। কোন 
রর রা “আমার বাঁড়তে শ্রাদ্ধ, আপনার 

গ।ঃ 
শ্রাদ্ধের কথা একেবারেই মিথ্যা, দুরাত্মা সেই ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়া 

আ'নয়া ভেড়া খাইতে দিত। সে আবার যে-সে ভেড়াও নয়, তাহার 
ভাই বাতাঁপ সেই ভেড়া সাঁজত। ০ ৮০০১০৭০৫০ 
ব্রাহ্ণকে খাইতে দত আর খাওয়া হইলে ডাকিত, “বাতাঁপি, 
বাতাঁপ”' ! বাতাঁপি তখন ভেড়ার মতন 'ভ্যা ভ্যা” কাঁরতে কারতে 
পা বাজরা এইর্পে তাহারা অনেক 
ব্রাহ্মণ 
নু নীর রন এরর রাটনুল রা 

তাহাদের বাঁ্ডিতে নিমল্্ণ খাইতে গেলেন। ই্বল তাঁহাকেও সেই- 
রকম কাঁরয়া ভেড়া রাঁধিয়া খাওয়াইল ৷ সে জানিত না যে এই সর্বনেশে 
মুনি তাহার ভাইকে একেবারে হজম করিয়া ফেলিবেন। খাওয়া শেষে 
ইত্বল ডাকল, “বাতা্পি, বাতাঁপি!?' অগস্ত্য বাললেন, “বাতাঁপি 
কোথা হইতে আসিবে 2 তাহাকে যে হজম কাঁরয়া ফেলিয়াছি !?' 
তাহা শ্বানয়া ই্বল অগস্ত্যকে মারতে গেল কিন্তু অগস্ত্য কেবল 

ছে-রা-৪ 
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একটিবার তাহার 'দিকে রাগের ভরে তাকাইয়াই তাহাকে ভস্ম করিয় 
ফেলিলেন। 

অগস্ত্য রামকে বিশ্বকর্মার তৈয়ার একখান ধন্ক, ব্রহ্মদত্ত না 
একটা ভয়ঙ্কর বাণ, অক্ষয় তৃণ নামক একটি তৃণ আর একখাৰ 
আশ্চর্য খড়া দলেন। তূণটির এমন আশ্চর্য গুণ ছিল যে, তাহা, 
ভিতরকার তাঁর কিছুতেই ফুরাইত না; এইজন্য তাহার নাম অক্ষ; 
ত্ণ। রাম সেই জানসগনীল লইয়া অগস্ত্যকে বাললেন, “মানঠাকুর 
আমাঁদগকে একটি সুন্দর জায়গা দেখাইয়া দিন, আমরা সেখানে ঘ. 
বাঁধয়া থাঁকব।”? 

অগস্ত্য বাললেন, "এখান হইতে দুই যোজন দরে পণ্চবঠী না 
একাট আত সুন্দর বন আছে। সেখানে সুন্দর ফলমূল, ন্ট জল 
হাঁরণ, ময়ূর ইত্যাঁদ সকলই পাওয়া যায়। তোমরা সেইখানে 'গয় 
বাস কর।' 

রাম অগস্ত্যকে প্রণাম কারয়া পণ্টবটন যাত্রা করলেন আর খাঁন, 
দূরে গিয়া দোখিলেন যে, পথের ধারে বিশাল এক পাঁখ বাঁসয়া আছে 

সে বাঁলল, ' “বাবা, আঁম তোমার 'পতার বন্ধু, আমার নাম জটায়ু 
আমার দাদার নাম সম্পাঁতি, আমার 'পতার নাম অব্ুণ। গরুড় আমা 
[দগের জ্যেঠামহাশয়। তোমরা আমার সঙ্গে এইখানে থাক; তাহ 
হইলে, তোমরা যখন ফল আনিতে যাইবে তখন আঁম সীতাকে দোখিতে 
পাঁরিব।?? 

রাম লক্ষণ জটায়্কে নমস্কার কারলেন। আর, সে স্থানা 
বাস্তবিক খুব সুল্দর। কাছেই গোদাবরশী নদশ; তাহাতে হি, সারং 
প্রভৃতি নানারকমের পাঁখ খেলা কারতেছে। দুইধারে সুন্দর পাহাড় 
গুলি ফুলে ফলে বোঝাই হইয়া আছে। নদখুতে হারণ জল খাইতে 
আসে আর বনের ভিতর ময়ূর, ডাকে । ঘর বাঁধিয়া থাকিবার পঙ্গে 
স্থানাট চমৎকার। 

এই সুন্দর স্থানে লক্ষণ একটি সুন্দর ঘর বাঁধিলেন। সেঃ 
ঘরটিতে তন জনের বেশ সুখেই সময় কাঁটিতেছিল। কিন্তু সুখ বি 
চিরদিনই থাকে? একাদন স্পণখা নামে একটা রাক্ষসী সেখানে 
আসিয়া বীলল, “আম রাবণ রাজার বোন। আম রামকে বিবাহ 
করিতে আসিয়াছি।”? 

রাম যখন তাহাকে বিবাহ কাঁরতে রাজ হইলেন না তখন 
লক্ষমণকে বাঁলল, “তুমি আমাকে বিবাহ কর?” 

লক্ষণও যখন রাজী হইলেন না তখন সে হতভাগস হাঁ করিয় 
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সীতাকে খাইতে গেল। এত বাড়াবাঁড় কাঁরলে কে সহ্য কারতে পারে ? 
কাজেই লক্ষমণ খড়া দিয়া তাহার নাক আর কান কাটয়া ঈদলেন। সেই 
রন্তমাখা নাক, কান লইয়া রাক্ষসী চে*চাইতে চে'চাইতে বনের ভিতর 
ঢাঁকয়া গেল। 

কাছেই জনস্থান বাঁলয়া একটা জায়গা । সেখানে সূর্পণখার আর 
এক ভাই থাকে, তাহার নাম খর। সূর্পণখা কাটা নাক, কান লইয়া 
সেই খরের সম্মুখে আছড়াইয়া পাঁড়ল। ভগনীর নাক, কান কাটা 
দৌঁখয়া খর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বাঁলল, “একা সর্বনাশ! হায় 
হায়! কীসে তোমার এইরূপ হইল 2 তুমি কেমন সুন্দর ছিলে! যমের 
মতন তোমার ভয়ানক চেহারা আর গর্তপানা চোখ 'ছিল! কোন দুষ্ট 
হিরা নি শগঘ্র বল! তাহাকে এখাঁন উঁচত সাজা 

সপপণখা কাঁদতে কাঁদতে বাঁলল, “দশরথ রাজার দুইটা ছেলে 
আসিয়াছে, তাহাদের নাম রাম আর লক্ষরণ। তাহারাই আমার এই 
দশা কারয়াছে। আমার কোন দোষ নাই, দাদা! আজ আমাকে তাহাদের 
রন্ত আনিয়া খাইতে দিতে হইবে!” 

এই কথা শুনিয়া খর তখনই চোদ্দটা রাক্ষসকে হুকুম দিল, 
“তোমরা এখনই তাহাদিগকে মারয়া নিয়া আইস, সূর্পণখা তাহাদের 
রন্ত খাইবেন।”” সেই হুকুম পাওয়ামান্রই চৌদ্দটা রাক্ষস অস্ত্রশস্ত্র 
রত ছঁটিল। সূর্পণখা তাহাদের সঞ্চে গিয়া রাম লক্ষ্ণকে দেখাইয়া 

1 

এঁদকে রামও সাতাকে লক্ষমণের 'নকট রাখিয়া যুদ্ধের জন্য 
্স্তৃত। চৌন্দটা রাক্ষস বিষম রাগে চৌন্দটা শৃল ছাড়া মারল। 
রাম চোদ্দ বাণে চোদ্দটা শৃূলকে কাটয়া নারাচ অস্বে একেবারে রাক্ষস- 
[দকের বুক ফটো কারয়া দিলেন। সে অস্ব তাহাদের পিঠ দিয়া বাহির 
হইয়া মাটির ভিতর অবাধ ঢুঁকয়া গেল। তাহা দোঁখয়া সূর্পণখাও 
তাড়াতাঁড় ছুিয়া পলাইল। 

সূর্পণখাকে আবার ছটয়া আসিতে দোঁখয়া খর বলল, “আবার 
ক হইয়াছে? তোমার সঙ্গে যাহারা 'গয়াছিল, তাহারা কোথায় 2” 

সূর্পণখা বাঁলল, “রাম তাহাঁদগকে মারয়া ফৌঁলয়াছে।”* এই 
রে লামা যা, চুল 'ছিপড়য়া, ঘোরতর শব্দে কাঁদতে 
লাগিল। 

তখন খর তাহার ভাই দৃূষণকে লইয়া রথে চাঁড়য়া যুদ্ধ কাঁরতে 
চীলল। চৌদ্দ হাজার রাক্ষস শেল, শূল, মূষল, মুদ্গর, পাঁট্রশ, পাঁরঘ, 
চক্র, তে মর, গদা, শান্ত. কুড়াল, খা প্রভাতি অস্ত লইয়া গর্জন কাঁরতে 
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কারতে তাহাদের সত্গে চলিল। 
এঁদকে রামও যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত। রাক্ষসেরা গর্জন কাঁরতে 

কারতে আসিয়া রামের উপর প্রাণপণে অস্ত ছাড়তে লাঁগল। কিন্তু 
রাম এমনই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে তাহারা 
কিছ্তেই 'টিকিতে পাঁরিল না। রামের বাণে তাহাদের হাতি, ঘোড়া, 
লোকজন যত ছিল সকলই একেবারে খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল। 

তখন খরের ভাই দূষণ বড়ই রাগের সাহত যুদ্ধ করিতে আ'সল। 
কিন্তু প্রথমেই রামের বাণে তাহার ঘোড়া গেল, সারাথ গেল, ধনুক 
গেল। তখন সে লইল একটা পাঁরঘ। অমাঁন সেই পারঘ-সুদ্ধ তাহার 
হাত দুইটা কাটা গেল। তখন বেচারা মাঁরয়া গেল। 

একলা রাম যুদ্ধ কারয়া চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে মারিলেন। 
অবশিষ্ট রাহল কেবল খর আর তাহার পুত্র শ্লিশিরা; 'ন্রশিরা আত 
অল্পপক্ষণই যুদ্ধ করিয়াছল; শেষে রাহল শুধু খর। 

খর ভয়ানক যুদ্ধ জানত । সে প্রথমে খুব তেজের সাহত যুদ্ধ 

সেই অগস্ত্য মুনির ধন্কখান লইয়া কলমে তাহার রথ, সারাথ, ঘোড়া, 
ধনুক সব চুরমার করিয়া দিলেন। তখন খরের এক গদা মানত বাকণ, 
তাহাও কাটতে রামের আধক সময় লাগিল না। গদা কাটা গেলে 
খবরের হাতে আর একখাঁনও অস্ব রাহল না। অস্ত্র ফুরাইলে সে শাল- 
গাছ লইয়া যূদ্ধ করিল। শালগাছ কাটা গেলে শুধু হাতেই মারতে 
আসিল । শেষে রাম তাহার বুকে এক বাণ মারয়া তাহার প্রাণ বাহৰ 
কারয়া দিলেন। | 

জনস্থানের যত রাক্ষস প্রায় সকলকেই রাম মারিয়া শেষ করিলেন। 
বাক রাহজ খাল অকম্পন নামে একটা । অকম্পন পলাইয়া লঙ্কায 
ণগয়া রাবণকে বাঁলল, “মহারাজ, জনস্থানে যত রাক্ষস ছিল সকলই 
মরিয়া গিয়াছে । কেবল আমিই অনেক কম্টে পলাইয়া আসিয়াছি।, 

তাহা শুনিয়া রাবণ আশ্চর্য হইয়া বলিল. “সে কা কথা অকম্পন 
তাহারা কখ কাঁরয়া মারল 21, 

তাহাঁদগকে মারয়াছে। রাম যে কেমন বশর তাহা বালয়া শেষ কর 
যায় না। সে একাই জনস্থান নম্ট কাঁরয়াছে। তাহার সঙ্গে আবার 
তাহার এক ডাই আছে, সেটার নাম লক্ষণ |” 

এ কথা শাানয়া রাবণের রাগের আর সীমা রাহল না। সে তখনই 
রাম লক্ষণকে মারিবার জন্য জনস্থানে যাইতে চাহিল। অকম্প? 
তাহাতে বাধা দিয়া বালল, ““মহারাজ কি রামকে যেমন-তেমন বশ 
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ভাঁবয়াছেনঃ আপনার সমস্ত রাক্ষস লইয়া গেলেও তাহার সঙ্গে 
ঘুদ্ধ কাঁরয়া পারবেন না। তবে, তাহাকে মারবার একটা উপায় 
আছে। রাম তাহার স্বী সীতাকে সঙ্গে আনিয়াছে। সীতা এতই 
সুন্দর যে, তেমন আর কেহ দেখে নাই। আগান যাঁদ ফাঁকি 'দিয়া এই 
সীতাকে ধাঁরয়া আনিতে পারেন, তবে সেই দুঃখে রাম আপাঁনই 
মরিয়া যাইবে |” 

তাহা শুনিয়া রাবণ বালিল, “আম আজই যাইতেছি।” 
এই বলিয়া রাবণ গাধায় টানা ঝকঝকে রথখানিতে চাঁড়য়া সেই 

তারকার পত্র মারীচের নিকট শিয়া উপাস্থত হইল । মারীচ তাহাকে 
দেখিয়া বলল, “মহারাজ যে এমন তাড়াতাঁড় কাঁরয়া একলাটি আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন! ব্যাপারখানা কী 2) 

রাখণ বালিল, “দশরথের ছেলে রাম জনস্থানের রাক্ষসাঁদগকে 

যাইতোঁছ।'। 
মারীচ বলল, “মহারাজ, এরূপ বুদ্ধি আপনাকে কে 'দয়াছে 

আপাঁন এইবেলা লঙ্কায় ফিরিয়া ষাউন। রামের হাতে পাঁড়লে 
আপনার আর রক্ষা থাকিবে না!?, 

তাহা শুনিয়া রাবণ লঙ্কায় 'ফারয়া আসিল। আঁসয়াই দেখল, 
সম্মুখে সূ্পণখা, তাহার নাক কান কাটা । জনস্থানে রাক্ষসেরা মারা 
গেলে পর হতভাগশ চেশ্চাইতে চেণচাইতে লঙ্কায় চালয়া আসিয়াছে । 

সূর্পণখার কথা শ্হীনয়া রাবণ আবার মারীচের কাছে 'ফাঁরয়া 
গেল। এবারে আর সে তাহার কোন কথাই শুনল না। সে বাঁলল, 
“'মারীচ, আমার এই কাজটি করিয়া না দিলেই নয়। তুমি রামের আশ্রমে 
শিয়া সোনার হরিণ সাঁজয়া সীতার সম্মুখে নাঁচয়া বেড়াইবে। 
তোমাকে দোঁখলে 'নশ্চয়ই সীতা তোমাকে ধাঁরবার জন্য রাম লক্ষমণকে 
পাঠাইয়া দিবে । রাম লক্ষণ আশ্রমের বাহিরে চলিয়া গেলে আর 
সতাকে ধাঁরয়া আনিতে কঈসের ভয়!” 

মারশচ ভয়ে কাঁপতে কাঁপিতে জোড়হাতে বাঁলল, “মহারাজ, এক 
সময় আমার গায় হাজার হাতির জোর ছিল । আম মনের সুখে দণ্ডক- 
বনের মৃনাদগকে ধাঁরয়া খাইতাম আর তাহাদের যজ্ঞ নস্ট কাঁরয়া 
বেড়াইতাম। আম বিশবামন্রের যজ্ঞ নস্ট কাঁরতে গেলাম আর এই রাম 
ধনুক লইয়া আমাকে আটকাইতে আসিল । তখন সে ছোট ছেলেমান্ষ 
ছিল। আমি মনে কাঁরলাম, এটুকু মানুষ আমার কী কারবে! কিন্তু 
০১ সক আম তাহার 
চোটে অজ্ঞান হইয়া এক সমুদ্রের জলে আসিয়া প্ড়লাম। এমন 
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লোকের সঙ্গে কি ঝগড়া করিতে যাইতে হয়ঃ তাহার তো ছু 
করিতে পারবেন না, মাঝখান হইতে আপনার প্রাণাট যাইবে !+, 

ওঁষধ তিন্ত হইলে যেমন তাহা খাইতে ভাল লাগে না, মারীচের 
কথাও রাবণের কাছে সেইরূপ ভাল লাগল না। সে বাঁলল, “এ কাজ 
তোমায় কাঁরতেই হইবে । সোনার হরিণ, তাহার গায়ে রূপার চক্র, এমনি 
সাজ ধাঁরয়া তম সীতার সম্মুখে যাও। এমন হাঁরণাট দৌখলেই সীতা 
ভুলিয়া যাইবে, আর তোমাকে ধাঁরবার জন্য রামকে পাঠাইবে। তুমিও 
রামকে ফাঁক 'দিয়া অনেক দূর লইয়া আসবে । তারপর রামের মতন 
গলায় চে্চাইবে, “হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ!” সে শব্দ শুনলে লক্ষণ 
কি আর ঘরে বাঁসয়া থাকিতে পারবে £ তাহাকে আশ্রম ছাড়িয়া রামের 
কাছে আসতেই হইবে। তখন আর সীতাকে কে রাখে? মারীচ, এ 
কাজটি কারয়া দলে আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার । আর যাঁদ না কর, 
তবে এখান তোমার মরণ!” 

কাজেই তখন আর বেচারা কী করে? রাবণের সঙ্গে সেই রথে 
চাঁড়য়া তাহাকে আসিতে হইল । সীতা তখন সাঁজ হাতে করিয়া ফুল 
তুলিতেছিলেন। এমন সময় সেই দুষ্ট রাক্ষস সোনার হরিণ সাঁজয়া 
তাহার সম্মুখে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল । তাহা দোঁখয়া সীতা 
রাম ও লক্ষণকে ডাঁকলেন। 

সোনার হরিণ দেখিয়াই লক্ষণ বাঁললেন, “দাদা, হারণ কি কখনও 
সোনার হয়? এটা নিশ্চয় সেই তাড়কার ছেলে মারীচের ফাঁকি! এ 

কিন্তু সঈতা সেই হাঁরণ দোঁখয়া এতই ভূলিয়া গেলেন ষে 
লক্ষমণের কথা তাঁহার কানেই গেল না। 'তাঁন রামকে বাঁললেন, “কা 
সুন্দর হাঁরণ। ওটি আমাকে ধাঁরয়া দিতেই হইবে! জীবন্ত ধারতে 
পারিলে আমরা উহাকে পুঁষব! আর, জাঁবন্ত ধারতে না পারলেও, 
উহার চামড়ায় সুন্দর আসন হইবে!” 

লক্ষয্রণকে সাবধানে পাহারা "দতে বাঁলয়া রাম হাঁরণ ধারতে 
চলিলেন। দুম্ট রাক্ষস কতই ছল জানে! এক এক বার কাছে আসে, 
আবার বনের ভিতরে গিয়া ল্কায়, আবার খানিক দূর গিয়া গাছের 
আড়াল হইতে উপক মারে । এইরূপ করিয়া সে তাঁহাকে অনেক দূর 
লইয়া গেল। রাম ষতক্ষণ মনে কাঁরয়াছিলেন যে তাহাকে ধাঁরতে 
পারিবেন, ততক্ষণ ক্রমাগত তাহার পিছু পিছ ছুটিয়াছিলেন। যখন 
দেখিলেন যে আশ্রম হইতে অনেক দূর চলিয়া আঁসিয়াছেন, তবুও 
তাহাকে ধারতে পাঁরতেছেন না, তখন তান একটা তাঁর ছাঁড়য়া 
মাঁরলেন। 
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সেই তীরের ঘায় তাহার প্রাণ যায়-যায়। মাঁরবার সময় সে বিকট 
রাক্ষস হইয়া ঠিক রামেরই মতন স্বরে “হায় সীতা! হায় লক্ষণ!” 
বাঁলয়া চিৎকার কারতে লাগল । 

এঁদকে সীতা আশ্রম হইতে সেই দ:ম্ট রাক্ষসের কান্না শুনিতে 
পাইয়া রামের জন্য আস্থর হইয়া উঠিলেন। 'তাঁন লক্ষণকে বাঁললেন, 
“হায় হায়! না জান কী সর্বনাশ হইল। লক্ষণ, শীঘ্র যাও! নিশ্চয় 
1তাঁন রাক্ষসের হাতে পাঁড়য়াছেন !" 

কাজেই 'তাঁন সাঁতাকে ছাঁড়য়া যাইতে চাঁহলেন না। তখন সাঁতা 
লক্ষণকে এই বলিয়া গাল 'দতে লাগলেন, “বুঝিয়াছি, তাঁহাকে 
রাক্ষসে মারিয়া ফেলে ইহাই তুম চাও। এমন ভাই তুমি!” 

৬!হা শুনিয়া লক্ষণ বলিলেন, “দাদাকে মারতে পারে, 'ভ্রভুবনে 
এমন কেহ নাই । আপনি কেন আমাকে এইরূপ করিয়া বালতেছেন * 
আপনাকে একলা ফোলয়া যাওয়া কি আমার উচিত 27) 

1িন্তু সীতা আরও রাগয়া বাঁললেন, “তবে রে নিম্ভুর দুষ্ট 
লক্ষণ, রামের বিপদ হইলেই বুঝি তোর সুখ হয় 2 তোর মতন পাপী 
তো আর নাই! তোকে বৃঁঝ কৈকেয়শ পাঠাইয়াছে 2 

এ কথা শুনিয়া লক্ষণের মনে যে কণ কম্ট হইল তাহা কা বালব! 
[তাঁন বলিলেন, “আপনাকে আম মায়ের মতন ভান্ত কার। “কিন্তু 
আপাঁন এমন শন্ত কথা আমাকে বলিতেছেন যে, আমার তাহ। কিছুতেই 
সহ্য হইতেছে না। যাহা হউক, এই আঁম চলিলাম, বনের দেবতারা 
আপনাকে রক্ষা করুন! সাবধান হইয়া ঘরে বসিয়া থাকুন, যেন দাদার 
সঙ্গে ফিরিয়া আসয়া আবার আপনাকে দোখতে পাই |” 

লক্ষণ চলিয়া যাওয়া-মান্রই সন্ন্যাসী বেশে রাবণ সেখানে আসিয়া 
উপাস্থিত হইল । হাতে ছাতা, লাঠি আর কমন্ডল, মাথায় টাক, পায়ে 
জুতা, কপালে লম্বা ফোঁটা, মুখে ঘন ঘন হরিনাম। সাতা মনে 
কাঁরলেন বুঝ সে ষথার্থই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী । কাজেই 'তাঁন তাহাকে 
নমস্কার কাঁরয়া, বাঁসবার জন্য কুশাসন আর পা ধুইবার জন্য জল 
আ'নয়া 'দিলেন। 

তখন রাবণ সন্ন্যাসীর সাজ ফোলয়া তাহার 'নিজের চেহারায় 
দাঁড়াইল। সে যে কী বিকট মৃর্তি, তাহা কী বালব! দশটা মাথা, কুঁড়টা 
হাত, কঁড়টা লচাখ-_ দেখিলেই ভয়ে প্রাণ ডীঁড়য়া যায়! 

দেখিতে দোঁখিতে রাবণের রথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । 
রাবণও সাতার চুল ধাঁরয়া তাঁহাকে সেই রথে নিয়া তুলিতে আর বলম্ব 
কাঁরল না। সীতা রামের নাম “রশ চিৎকার কাঁরয়া কতই কাঁদলেন, 
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তাঁহার শরীরে যেটুকু জোর ছিল, তাহা লইয়াই প্রাণপণে ছায়া 
পলাইবার জন্য কতই চেষ্টা কারলেন 'কন্তু সেই ভয়ানক রাক্ষসের 
সঙ্গে তিনি পারিবেন কেন? রথ তাহাকে লইয়া আকাশে ডীঁড়য়া 
চলিল। সঈতা পশন্পক্ষণীকে, বনদেবতাদিগকে, গোদাবরী নদীকে 
ডাঁকয়া কাঁদিয়া বালতে লাগলেন, “ওগো, তোমরা দয়া কাঁরয়া রামকে 
সংবাদ দাও। তাঁহার সীতাকে দুষ্ট রাবণ চুরি কারয়া লইয়া 
যাইতেছে!” 

সে সময়ে জটায়ু পক্ষী গাছে বাঁসয়া ঘুমাইতেছিল। সীতার 
কান্নার শব্দে সে জাগিয়া দেখল যে, রাবণ তাঁহাকে লইয়া পলাইতেছে। 
তাহা দেখিয়া জটায় বলিল, “বটে রে দুষ্ট রাক্ষস, এখনই নখ দিয়া 
তোর মাথা 'ছিশড়য়া দিতেছি!” 

তখন জটায়ু আর রাবণে বিষম যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল । রাবণ জটায়ুকে 
ভয়ানক ভয়ানক বাণ মারে আর জটায়ুও নখের আঁচড়ে তাহার মাংস 
ছিণড়য়া দিতে ছাড়ে না। রাবণ জটায়ুর বুকে দশ বাণ মারিয়া মনৈ 
করিল এইবার পাখি মারবে । কিন্তু পাঁখ মরা দরে থাকুক, বরং সে 
উলাটয়া রাবণের ধনূকটা কাঁড়য়া লইল, তাহার উপর আবার তাহাকে 
একটা প্রকান্ড লাথও মারল। তারপর রাবণ আবার নৃতন ধনুক 
লইয়া আগের চেয়ে অনেক বেশগ বাণ মারিল বটে, কিন্ত জটায়ু কি 
তাহাতে ডরায়? বাণ তো তাহার ডানার বাতাসেই ডীঁড়য়া গেল। 
তারপর রাবণকে ঠোকরাইয়া, আঁচড়াইয়া, চুল 'ছিপড়য়া এমনি নাকাল 
কারল যে নাকাল যাহাকে বলে! 

কিন্তু রাবণ সহজে মরবার লোক ছিল না। রহ্গা তাহাকে বর 
[দয়াছিলেন যে, তাহার শরীরের কোন জায়গা 'ছিশড়য়া গেলে তাহা 
তখনই জোড়া লাগবে । জটায়ু তাহার বাম দিকের দশটা হাত ছখড়য়া 
ফেলিতে না ফেলিতেই দেখিল যে, তাহার আর দশটা হাত বাহর 
হইয়াছে । এর্প লোকের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়? কাজেই 
শেষটা জটায়: আর পারল না। তখন সেই দুম্ট রাক্ষস খড়া "দিয়া 
বেচারার পা আর ডানা দুখানি কাটিয়া ফোলিল। জটায়ূর তখন প্রাণ 
যায়-যায়। এরপর আর সাঁতাকে কে রক্ষা কারবে? কাজেই তখন রাবণ 
তাঁহাকে লইয়া শূন্যে চাঁলয়া গেল। 

সীতার দুঃখের কথা আর কা বালব! হায় হায়! তাঁহার সেই 
কানা কেহই শুনিতে পাইল না। সেই শূন্যের উপর হইতে সাঁতা এমন 
একটি লোক দোৌখতে পাইলেন না যাহাকে ডাঁকয়া বলিতে পারেন 
“আমাকে রক্ষা কর? । তান কেবল দোঁখলেন যে, একটা পর্বতে; 
উপর পাঁচিটি বানর রাহিয়াছে। তাহা দোখয়া 'তাঁন তাঁহার সোনাল' 
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চাদরখাঁন আর গায়ের গহনাগ্দাল ফোঁলয়া 'দিলেন। মনে 
পাপন তাহা দেখিতে পাইয়া তাহারা রামকে বাঁলবে। রাবণ 
ইহার কিছুই টের পাইল না, কিন্তু বানরেরা তাহা চাহয়া দোঁখল। 

এঁদকে রাম সেই হারণের-সাজ-ধরা রাক্ষসটাকে মারিয়া তাড়াতাঁড় 
ঘ্বরে ফরিতেছেন, তাহার মনে ভয়ের আর সীমা নাই। এমন সময় 
দেখলেন, লক্ষণ আতিশয় দ2£খতভাবে সেই দিকে আঁসতেছেন। 
লক্ষন্রণকে দেখিয়া তিনি বাঁললেন, ““সেকী লক্ষন্রণ, তুমি সীতাকে 
ফেলিয়া আসিয়াছ 2 না জানি কী সর্বনাশ হইয়াছে !” 

এই বাঁলয়া [তান তাড়াতাঁড় আশ্রমে আসয়া দৌখলেন, সশতা 
নাই, খাল ঘর পাঁড়য়া রহিয়াছে । সীতা যে-সকল জায়গায় বেড়াইতেন, 
তাহার কোথাও তাঁহাকে খুজিয়া পাইলেন না। 

হায় হায়! সীতা কোথায় গেলেন? তান কি কোথাও লকাইয়া 
আছেন? না, বনে ফুল তুলিতে 'গিয়াছেন ? না, নদীতে স্নান কারতে 

ু 

হাঁরণগুলিকে জিজ্ঞাসা কারলেন, কেহই সাঁতার সংবাদ বালতে পারল 
না। 

তখন "তান হাত পা ছঁড়য়া কাঁদতে কাঁদতে বাঁললেন, “হায় 
রে লক্ষমণ, কে আমাদের সাতাকে লইয়া গেল? সাঁতা, তুমি বাাঁঝ 

হইতেছে । তুমি চাঁলয়া গেলে যে আম আর বাঁচব না!+; 
লক্ষমণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বাললেন, “দাদা, চল আরও ভাল কাঁরয়া 

খাঁজ, তাহা হইলে হয়তো তাঁহাকে পাইব।”” কিন্ত রাম তবুও 
“সীতা, সীতা !”' বাঁলয়া কাঁদিতে লাগলেন । রামও কাঁদেন, লক্ষমণও 
কাঁদেন, আর চারাঁদকে সীতাকে খোঁজেন। 

এমন সময় তাঁহারা দোঁখলেন, মাটিতে বড় বড় পায়ের দাগ 
রাহয়াছে, মাঝে মাঝে সীতারও পায়ের দাগ দোঁখতে পাওয়া যায়। একটা 
ভাঙা রথ আর একটা ধনৃক-বাণের টুকরাও সেখানে পাঁড়য়া আছে। 

এত বড় পা রাক্ষস 'ভন্ন আর কাহার হইবে ? নিশ্চয় সীতাকে 
রাক্ষসে লইয়া গয়াছে, না হয় মারয়া খাইয়াছে! 

এইরূপ ভাঁবয়া রাম বললেন, “আমার সাঁতাকে রাক্ষসে লইয়া 
গেল, আর দেবতারা বারণ কাঁরলেন না! আজ যাঁদ আমার সীতাকে 
তাঁহারা না আ'নয়া দেন, তবে আমি স্যস্ট নস্ট করিব!” 

লক্ষমণ তখন "মন্ট কথায় বাঁললেন, “দাদা, রাগ কারও না। চল, 
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দোঁখ এ কাজ কে করিয়াছে । সেই দ-ম্টকে শাস্তি দিতেই হইবে ।”। 
লক্ষণের কথায় রাম একট শান্ত হইলেন। তারপর তাঁহারা বনের 

(ভিতর খণজতে খুজতে এক স্থানে দোখতে পাইলেন, জটায়ু রন্ত- 
মাখা শরারে পাঁড়য়া আছে। তাহা দৌখয়া রাম বাঁললেন, “এই দুষ্টই 
০৬৯০৭৭৮৭৯১৯ বাজ 
রন্ত লাঁগয়া রহিয়াছে !?" 

এই বাঁলয়া রাম জটায়ুকে মারতে গেলেন। তখন জটায়ু বাঁলল, 
“বাবা, রাবণই আমাকে মারিয়া রাঁখয়াছে, তামি আর আমাকে মাঁরও 
না। সীতাকে লইয়া যাইতে দৌঁখয়া আম তাহার সাঁহত অনেক যুদ্ধ 
কারলাম, কিন্তু দৃস্ট আমার পাখা কাটিয়া সাতাকে লইয়া গেল।” 

এই কথা শুনিয়া রাম তার ধন্ক ছাঁড়য়া ফোলিয়া, জটায়ূকে 
জড়াইয়া কাঁদতে লাগিলেন। জটায়ূর তখন মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই; 
কথা কাহতেও কন্ট হয়। তবুও সে অনেক চেষ্টা কারল যাহাতে রামকে 
সীতার খরর "দয়া যাইতে পারে । কিন্তু হায়! বেচারা কথা শেষ কাঁর- 

বায় সময় পাইল না। সবে বাঁলয়াছল. “রাবণ বশ্বশ্রবার পুত্র, কুবেরের 
ভাই”', ইহার মধ্যেই তাহার কথা আটকাইয়া গেল। 

রাম তাহাকে ধরিয়া দেখেন, প্রাণ বাহর হইয়া শিয়াছে। তখন 
আপনার লোক মারলে লোকে যেমন কাঁরয়া তাহাকে শোড়ার় আর 
তাহার জন্য কাদে, জটায়্কেও সেইরূপ করিয়া পোড়াইয়া রাম তাহার 
জন্য কাঁদিলেন। তারপর দুই ভাই বনে বনে, গুহায় গৃহায়, সীতাকে 
খ*জিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 

এমন সময় ভয়ানক শব্দে বন কাঁপিয়া উতিল। রাম লক্ষণ খড়া 
হাতে সেই শব্দের দিকে অনেক দূর গিয়া দোখিলেন, বিষম গবকটাকার 
একটা রাক্ষস বাঁসয়া আছে । সে-রকম রাক্ষসের নাম কবন্ধ; তাহার 
মাথা থাকে না। কাঁ ভয়ঙ্কর জানোয়ার! যেন একটা হাত-পা-ওয়ালা 
কালো পর্বত! মাথা নাই, তাহার বদলে পেটটাই দাঁত খিশ্চাইয়া হাঁ 
করিয়া আছে আর তাহার ভিতর হইতে প্রকান্ড একটা জিহবা লক্লক 
কাঁরয়া বাঁহর হইতেছে ! চোখ একটি বই নাই, কিন্তু সেই একটা চোখ 
আগুনের মতন উজ্জবল। এক একটা হাত প্রায় দুই ক্রোশ লম্বা! 
সেই লম্বা হাত দিয়া সে সিংহ, হারিণ, হাতি যাহা পাইতেছে তাহাই 
ধারয়া মূখে দিতেছে! 

রাম-লক্ষমণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাঁদগকেও সে ধাঁরয়া 
ফোলিল। লক্ষণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাঁললেন, “দাদা, এইবার বাঁঝ 
প্রাণটা যায় !”! 

রাম. তাঁহাকে সাহস দিয়া বাঁললেন, “ভয় ক ১ ব্যস্ত হইতেছ 
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কেন? 

তখন সেই রাক্ষসটা বাঁলল, “তোমরা কে হে 2 এখানে ক করিতে 
আঁসয়াছ ? হাতে ধনুক, বাণ, খড়া দোঁখতোঁছ, গায়ে জোর আছে বাঁলয়া 
বোধ হয়। ।আর আমারও ক্ষুধা হইয়াছে। সুতরাং, তোমাদগকে 
খাইব।”? কিন্তু সে তাহার প্রকান্ড মুখ অথবা পেট, যাহাই বল, হাঁ 
কারয়া যেই রাম-লক্ষমণকে খাইতে যাইবে, অমানি খড়া দয়া তাঁহারা 
তাহার হাত দুইটা কাঁটয়া ফেলিলেন। তখন সে বেদনায় আঁস্থর হইয়া 
অজ্ঞাসা কারিল, “তোমরা কে 2”, লক্ষণ তাঁহাদের পাঁরচয় দয়া 
বাঁললেন, “তুমি কে 2 কবন্ধ হইলে কাঁ কাঁরয়া 2” 

রাম লক্ষমণের পরিচয় পাইয়া কবন্ধ বালল, “আমার বড়ই 
সৌভাগ্য যে আজ তোমাইদগকে দেখিতে পাইলাম আর তোমরা আমার 
হাত ঞাঁটিলে। আমার নাম দনু। এক সময়ে আমি বড় সুন্দর ছিলাম 
আর ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াঁছলাম যে অনেক 'দিন বাঁচিয়া থাঁকব। 
ইহার মধ্যে একাঁদন আমি রাক্ষসের সাজ ধারয়া স্থূলাঁশরা নামক এক 
মুঁনকে ভয় দেখাইতে গেলাম । তাহাতে মুন আমাকে শাপ দিলেন, 
'তুই এরূপ হইয়াই থাক্! শাপ দূর কারয়া দিবার জন্য আম 
অনেক মিনতি কারতে তান বাঁললেন, 'রাম যখন তোর হাত কাটিয়া 
তোকে পোড়াইবেন, তখন আবার তোর সুন্দর চেহারা হইবে।' 

“এইরূপ কাঁরয়া আম রাক্ষস হইলাম। তারপর আবার একাদন 
আম ইন্দ্রের সাহত যুদ্ধ কারতে গেলাম । তাহাতে ইন্দ্র তাঁহার বক্র 
পদয়া আমাকে এমন শাস্তি দিলেন যে, আমার মাথা আর পা একেবারে 
পেটের ভিতর ঢুঁকয়া গেল। 'কন্তু তবুও আম মরিলাম না। তখন. 
আম এই বলিয়া দুঃখ কারিতে লাগিলাম, 'হায় হায়! ব্রহ্মার বরে যে 
আমাকে অনেক 'দন বাঁচিয়া থাঁকতে হইবে! এখন আম খাইব কী 
কারয়া 2, ইহাতে ইন্দ্র দয়া কারয়া আমাকে এই লম্বা হাত দুইটা 
দলেন। ইহা 'দয়াই আম এতাঁদন জীবজন্তু ধাঁরয়া খাইতেছি। রাম, 
তুমি আমাকে পোড়াইয়া ফেল। তাহা হইলে আমার আবার সুন্দর 
শরীর হইবে? 

তারপর রাম লক্ষণ প্রকাণ্ড 'চতা জবালিয়া কবন্ধকে তাহাতে 
পোড়াইলেন। সেই চিতার 'ভিতর হইতে সুন্দর চেহারা লইয়া কবন্ধ 
উঠিয়া আসল; আর ঠিক সেই সময়ে একখানা হাঁসের টানা রথও 
সেখানে আঁসয়া উপাঁস্থত হইল। সেই রথে চঁড়য়া কবন্ধ রামকে 
বালল, “সঃগ্রীব নামে এক বানর আছে। তাহার বড় ভাই বালন 

তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে এখন আর চারটি বানর 
সঙ্গে কাঁরয়া পম্পা নদীর ধারে খষ্যমূক পর্বতে ভয়ে ভয়ে বাস করে। 
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সুগ্রীব যেমন বীর, তেমান বাঁদ্ধমান। তুম তাহার সাহত বন্ধৃতা 
কর। সে সীতার সন্ধানও কারতে পারিবে, তাঁহাকে পাইবার উপায়ও 
কারয়া দিবে।”, 

এ কথায় কবন্ধের নিকট বিদায় লইয়া রাম লক্ষণ সংগ্রধবকে 
খঃঁজবার জন্য পম্পা নদী ও খধ্যমূক পর্বতের 'দকে যাত্রা কারলেন। 

পম্পার ধারে শবরী নামে একজন আতশয় বুড়া তপাস্বন বাস 
কারতেন। 'তানও কেবল রামকে দোঁখবার জন্যই এতাঁদন বাঁচয়া 
ছিলেন। রামের সাঁহত দেখা হইলে 'তাঁন বাঁললেন, “রাম, তোমাকে 
যখন দোখিতে পাইয়াছ, তখন গনশ্চয়ই আম স্বর্গে যাইতে পারিব। 
তোমার জন্য এই ফলমূল আনিয়া রাখয়াছি, তুমি দয়া কাঁরয়া তাহা 
লও ।?? 

এইরূপে রামকে আদর কারয়া, তাঁহার সম্মুখেই তিনি নিজের 
শরার আগুনে পোড়াইয়া ফেলিলেন। তারপর সেই আগুনের ভিতর 
হইতে আত সুন্দর বেশে বাহির হইয়া গেলেন। 



1কাচ্কম্ধ্যাকাণ্ড 

পম্পা নদী পার হইলে খধ্যমূক পর্বত। সেই ধষ্যমূক পর্বতের 
নিকটে সংগ্রঁব আর কয়েকটি বানরের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে 
দেখল যে, দুইজন মানুষ সেই দিকে আঁসিতেছে। 

এই দুইজন অবশ্য রাম ও লক্ষণ ছাড়া আর কেহ নহেন। কিন্তু 
সুগ্রবের মনে সর্বদাই বালীর ভয় লাগিয়া ?ছিল। বালী তাহাকে 
রাজ্য হইতে তাড়াইয়া 'দয়াছে, আবার কখন হয়তো তাহার লোক 
আঁসয়া তাহাকে মারিবে। এইজন্য রাম লক্ষণকে দৌখয়াই সে সঙ্গের 
বানরাঁদগকে বাঁলল, “সর্বনাশ হইয়াছে! এ দুইজন নিশ্চয়ই বালীর 
লোক!” 

উহ্াঁদগের মধ্যে হনুমান বাঁলয়া একজন ছল, সে বাঁলল, ““কণসের 
ভয়? বালী তো খষ্যমূক পর্বতে আসতেই পারে না, আর এ লোক- 
দুইটির সঙ্গেও তাহাকে দৌখতোঁছ না।+, 

সুগ্রীব বালল, “ও দুইজনকে দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইতেছে । 
উহারা বালশর লোক হইতেও পারে। হন্যমান, তুমি একবার গিয়া 
জানিয়া আইস, উহারা কীরূপ লোক আর কেন এখানে আসিয়াছে!” 

হনুমান তখন দাঁড় গোঁফ পরিয়া একটি ভখারণ সাঁজল । তারপর 
রাম লক্ষণের কাছে গিয়া মিষ্ট কথায় বিনয় করিয়া বাঁলতে লাগিল, 
“মহাশয়, আপনারা কে? আপনাঁদগকে দেখিলে যেমন তেমন লোক 
বালয়া বোধ হয় না! এমন সুন্দর চেহারা, হাতে চমৎকার অস্ত আর 
শরীরে বোধ হইতেছে যেন কতই জোর! এই ধধষ্যমূক পর্বতে বানরের 
রাজা সংগ্রীব থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা বাল তাঁহাকে রাজ্য হইতে 
তাড়াইয়া দেওয়াতে তান মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 
সুগ্পীব খুব বীর, আর বড়ই ধার্মক। তান আপনাদের সাহত 
বম্ধুতা করিতে চাহেন এবং সেইজন্যই আমাকে আপনাদের 'নকট 
পাঠাইয়াছেন। আম তাঁহার মন্ত্রী, আমার নাম হনুমান |” 
হনুমানের কথা শুনিয়া লক্ষণ বলিলেন, “আমরাও সংগ্রীবকে 

খংজিতেছি। আমরা অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র । ইহার নাম রাম, 
আম ইহার ছোট ভাই লক্ষ্ণ। সংমার ছলনায় হীন বনে আসিয়া- 
ছেন। ইহার স্বী সীতা দেবীও সঙ্গে আসিয়াছলেন। কিন্তু কোন্ 
দুষ্ট রাক্ষস তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহার কিছুই জানি না। 
শানয়াছ, তোমাদের রাজা সংগ্রশব খুব বৃদ্ধমান। হয়তো তা 
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সেই রাক্ষসকে জানেন। তাই রাম তাঁহার সাহত বন্ধূতা কারতে 
আসয়াছেন।7: 

হনুমান বালিল, “'সুগ্রীব অবশ্যই ইহার সাহত বন্ধূতা কারবেন 
আর বানরদিগকে লইয়া সীতাকে খখজয়া বাহর কাঁরবেন। বালণর 
ভয়ে তানি বনে বনে ঘ্ারয়া বেড়াইতেছেন, সুতরাং আপনাদের 
আসাতে তাঁহারও উপকার হইতে পারে।”' 

তারপর হনুমান রাম লক্ষণকে পে কাঁরয়া সঃগ্রীবের কউ 
লইয়া গেল। সমগ্রীব রামের পারিচস্ন পাইয়া বাঁলল, “রাম, তুমি 
পাঁথবীর মধ্যে সকলের বড়, আর আম বানর । তুমি আমার সাঁহত 
বন্ধূতা কাঁরতে আসিয়া, আমার কী সৌভাগ্য 1? 

তখনই হনুমান দুইখানি কাঠ ঘাঁসদা আগুন জবাঁলল। সেই 
আগুনের সম্মুখে সংগ্রীব রামের সাহত কোলাকৃঁল কাঁরয়া বালল, 
“তুমি আমার বন্ধু হইলে । এখন হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা, আমারও 
তাহাই ইচ্ছা হইবে। যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহাতে আমারও সখ 
হইবে আর যাহাতে তোমার দঃখ হয়, তাহাতে আমারও দুঃখ হইবে |” 

রাম বাঁললেন, “বন্ধু, আম বালসকে মারয়া তোমার ভয় দূর 
কারব।", 

সুগ্রণীব বাঁলিল, ''বন্ধু, তুমি সাহায্য কারলে আমি যে আবার রাজ্য 
পাব, তাহাতে সন্দেহ কী 2 তোমার কম্টও দূর কাঁরয়া দিব। সীতা 
যেখানেই থাকুন, আমরা তাঁহাকে খধাজয়া বাহির কাঁরবই কারব। 
সোঁদন এইখান দিয়া রাবণ একা ট মেয়েকে লইয়া যাইতেছিল। বোধহয় 
[তিনিই পাতা । তিনি তোমার নাম ধরিয়া কাঁদতেছিলেন আর আমা- 
[দগকে দেখিতে পাইয়া গায়ের চাদর আর গহনা ফেলিয়া দিলেন। 
আমরা তাহা পর্বতের গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছি।” 

এই বাঁলয়া সুগ্রব সেই সকল আনিয়া রামকে দেখাইল। সাতার 
গায়ের চাদর, তাঁহার দুইখান নূপুর, তাহার কেয়ুর আর কুণন্ডল-_ 
এ সকল দোঁখয়া রাম চিনিতে পারিলেন। তখন তাঁহার দুঃখ যেন 
আরও বাঁড়য়া গেল। সংগ্রীব তাঁহাকে অনেক বৃঝাইয়া বালল, “বন্ধু, 
দুঃখ করিও না। আমরা নিশ্চয় সীতাকে আনিয়া দিব ।'? 

তারপর সগ্রীব আর বালীর ঝগড়ার কথা উঠিল। একটা অসুর 
[ছল, তাহার নাম মায়াবী । সে দুন্দভি নামক দানবের বড় ছেলে। 
একবার বালীর সঙ্গে মায়াবীর যুদ্ধ হয়। তখন বালনর তাড়া খাইয়া 
সে একটা প্রকাণ্ড গর্তের িতরে গগয়া ঢোকে। বালীও সংগ্রীবকে 
সেই গতের মুখে রাখিয়া সেই অসুরের সঞ্গে তাহার 'ভতরে ঢুকিল। 

সগ্রীব এক বংসর সেই গর্তের মুখের কাছে বাঁসয়া রহিল কিন্তু 
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বালী ফাঁরল না। শেষে গরতের ভিতর হইতে গরম রক্ত বাহর হইতে 
লাগল, অসরাঁদগের ভয়ানক গর্জন শোনা গেল। তাহাতে সংগ্রীব 
মনে করিল, ব্ীঝ বালী মারা গিয়াছে । তখন সে অসরের ভয়ে গর্তের 
মুখে এক প্রকাণ্ড পাথর চাপা "দয়া কাঁদতে কাঁদতে 'কী্কিন্ধ্যায় 
ফারয়া আসল । সেখানকার লোকেরা বালশ মারয়াছে জানয়া 
সঃগ্রীবকে রাজা করিল। 

ইহার পর বালট 'ফাঁরয়া আঁসয়া দৌঁখল, স:গ্রীব রাজা হইয়াছে। 
তখন সে বালিল, “আঁম সগ্রীবকে গর্তের মুখে রাখিয়া অসুর 
মারিতে গিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে হতভাগা আমার রাজ্য লইবার ফাঁন্দি 
কারয়া আমাকে পাথর চাপা "দয়া আসিয়াছে!" এই বাঁলয়া সে 
সুগ্রীবকে অনেক কল্ট দয়া তাড়াইয়া দিল। তাহার কোন কথাই 
শুনিল না। 

হার পর হইতে সনগ্রীব বালণর ভয়ে ধষ্যমূক পর্বতে আঁসয়া 
বাস করিতেছে । মতঙ্গ মুঁনর শাপে বাল? খধষ্যমূক পর্বতৈ আঁসতে 
পারে না। কাজেই সেখানে থাকলে সংগ্রবের ভয় অনেকটা কম থাকে। 

দূল্দভি নামে মাহষের চেহারাওয়ালা একটা অসুর ছিল। সে 
এমন প্ররাণ্ড ছিল যে, কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরতে সাহস পাইত 
না। দুন্দাভ সমূদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ কারিতে গেল; সমুদ্র হাতজোড় 
কারয়া বালল, “আম পারব না, হিমালয়ের কাছে যাও।”' হমালয়েব 
কাছে গেলে হিমালয় বাঁলল, “আম কি যুদ্ধ জান 2”? তখন দুন্দীভ 
বলিল, “তবে আম কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? শঘর বল, নাহলে 
তোমাকে গ:তাইয়া গণ্ড়া কাঁরব।"' ৃহমালয় বলিল, 'কান্কিন্ধ্যায় 
বানরের রাজা বাল" থাকেন। তাঁহার কাছে যাও্ঁ। তান তোমার সহ্যে 
যুদ্ধ কারতে পারিবেন।”? 

দুন্দভি তখনই 'কিচ্কিন্ধ্যা় আসিয়া বালর দরজার সম্মুখে 
ভয়ানক গর্জন করিতে লাগিল । গজন শাুনয়া বাল সেখানে আসলে 
দুন্দভি বালল,.“তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কারব |”? তখন বালণ দুই হাতে 
তাহার দূইটা শিং 'ছশড়য়া ফেলিল। তারপর তাহার লেজ ধাঁরয়া 
তাহাকে মাটিতে খালি আছাড়ের পর আছাড়-ঠিক যেমন কারয়া 
ধোপা কাপড় কাচে। এইরূপে সেটা মাঁরয়া গেলে পর সেই লেজে 
ধারয়াই ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাকে একেবারে চার কোশ দূরে ছনাঁড়য়া 
ফেলিয়া দল। 

সেই সময় দূন্দুভির রক্ত মতঙ্গ মানর আশ্রমে গিয়া পড়ে। 
তাহাতে সেই মুন বালীকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, সে সেখানে 
গেলেই তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে । মাথা ফাঁটিবার ভয়ে বালী আর 
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সেখানে আসে না। দুন্দুভির হাড়গ্ীল তখনও খধ্যমূক পর্বতে 
পাঁড়য়া ছিল। সংগ্রীব রামকে তাহা দেখাইল। বালণর গায়ে ক যেমন- 
তেমন জোর ছিল! সাতটা বড় বড় তালগাছ একসঙ্গে ধারয়া বালশ 
তাহাতে এমনি নাড়া দিতে পাঁরিত যে, সেই নাড়াতেই তাহাদের সমস্ত 
পাতা ঝরিয়া পাঁড়ত। 

কাজেই বালীকে সনগ্রীব এত ভয় কাঁরত। আর সেইজন্যই রাম 
তাহাকে মারিতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইল। 
তাহার ভয় দেখিয়া লক্ষমণ জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “আচ্ছা, কী কারলে 
তোমার বশবাস হইবে যে দাদা বালীকে মারতে পারবেন?” 

সংগ্রীব বাঁলল, ' 'রাম যাঁদ এ দন্দণভির হাড় দুইশত ধন দূরে 
ফেলিতে পারেন তবে বুঝব তানি বালীকে মারতে পারবেন।” 

এই কথা শুনিয়া রাম হাঁসতে হাসিতে পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া 
দুন্দূভির সেই পাহাড়ের মতন হাড়গ্ণীলকে ঠোঁলয়া দিলেন আর 
সেগুল একেবারে চাল্পশ কোশ দরে 'িয়া পাঁড়ল। কিন্ভু তাহাতেও 

সন্দেহ গেল না। সে বালল, “এ যে সাতটা তালগাছ 
দেখিতেছ, বালণ বাণ মারিয়া এক একটাকে একেবারে এপঠ-গিঠ 
কাঁরিয়া ফধাড়য়া ফোলতে পারেন। রাম উহার একটা তালগাছ ফ.টা 
করুক দোখি!” 

তাহা শুনিয়া রাম একটা বাণ মারলেন । সে বাণ একেবারে সেই 
সাতটা তালগাছকে ফংড়য়া, পাহাড়টাকে সুদ্ধ ফ'ুড়িয়া পাতালে 
ঢুকিয়া গেল। পাতালে 'গিয়াও সে থামিল না, থাঁমিল আসিয়া রামের 
তণে। তখন সংগ্রশব তাড়াতাঁড় রামের পায়ের ধূলা লইতে পারলে 
বাঁচে। সে বুঝিতে পারল যে, ভাল কাঁরয়া রামের এক বাণ খাইলে 
বালপ নিশ্চয়ই মাঁরয়া যাইবে। 
এটা ইনি রার সারার রাগার রাযান রসনা 

| 

সেখানে আসিয়া স:গ্রশব কোমরে কাপড় জড়াইয়া আকাশ ফাটাইয়া 
চিৎকার কাঁরতে লাগিল, “কোথায় গেলে দাদা? আইস দোঁথ, একবার 
যুদ্ধ কার!” তাহা শুনিয়া রাগে বালীর রন্তু গরম হইয়া উঠিল। আর 
দি সে বাঁসয়া থাকিতে পারে! তখনই দাঁত কড়মড় কারতে কারতে 
আসিয়া উপাস্থত হইল । তারপর দুইজনে কণ ভয়ানক যুদ্ধ হইল, 
তাহা কী বালব! কিল আর চড়ের চোটে দুইজনের মুখ দিয়াই রস্ত 
উঠিতে লাগিল। 

এঁদকে বালশ আর সংগ্রীব দেখিতে একই রকম । রাম মনে করিয়া- 
পছলেন যে যুদ্ধের সময় বালশকে বাণ মারবেন । কিন্তু এখন কোনা 
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যে বালা, তাহা তান বুঝতেই পাঁরতেছেন না। বাণ মারলে তাহাতে 
বালী না মায়া যদ স:গ্রীব মরিয়া যায়, তবে তো সর্বনাশ! 

কাজেই সে-যান্রা সুগ্রীবকে কেবল অনেকগুলি কিল, চড় খাইয়াই 
ধষ্যমূক পর্বতে পলাইয়া আসতে হইল । সেখানে আঁসয়া সে রামকে 
বলিল, “'বন্ধু, তোমার কথায় আমি বালশর সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরতে শিয়া 
এতগুীল মার খাইলাম আর তুমি চুপ করিয়া তামাসা দৌঁখিলে !”। 

তখন রাম তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, “বন্ধু, রাগ করিও না। 
তুমি আর বালী দেখিতে ঠিক একই রকম । কাজেই তোমাদের কোনট 
কে, আম ।কছুই বাঁঝতে পার নাই। তুমি আবার যাও, আর এমন 
কোন হু লইয়া যাও যাহাতে আম তোমাকে 'ানতে পারি। তাহা 
হইলে এক বাণেই আম বালনকে মারিয়া ফোলব।” 

এই কথা বাঁলয়া তানি লক্ষমণকে বাঁললেন, “লক্ষণ, তুমি মূল- 

সুদ্ধ এ নাগপত্পা লতাটি আঁনয়া সগ্রণীবের গলায় বাঁধয়া দাও ।”? 
এবারে সম্ীীবের মনে খুবই সাহস। সুতরাং সে আগের চেয়ে 

অনেক বেশী কারয়া চেশ্চাইতে লাগল । তাহা শ্াঁনয়া বালণও বাহর 
হইয়া আসতে আর বলম্ব কাঁরল না। রাগ দুজনেরই সমান। দু- 
জনেই বলে, “ঘুঁস মারিয়া তোর মাথা গড়া করিয়া দব!” আর, 
যুদ্ধও যেমন-তেমন হইল না! কিল, চড়, লাঁথ, গ*তা, আঁচড়, কামড়, 
তারপর আবার গাছ-পাথর লইয়াও যুদ্ধ হইল । 'কন্তু বালশর গায় 
জোর বেশন থাকাতে, শেষে স:গ্রীব কাবু হইয়া পাঁড়তে লাগল। 

এমন সময় রামের বাণ ভয়ানক শব্দে বালীর বুকে আঁসয়া 
£বধিল। বাণের ঘায় বালশীকে মাটিতে পাঁড়তে দৌখয়া রাম-লক্ষণ 
তাহার নিকট ছঁটয়া আঁসলেন। তখন বাল রামকে অনেক গালি 
নল। 
সে বাঁলল. "তুম কেমন লোক! চুরি করিয়া কেন আমার উপর 

ণ মারিলে ? সামনে আসিয়া যুদ্ধ করিতে, তবে দৌখতাম! আমাকে 
তোমার কী লাভ হইল 2 

রাম বাঁললেন, “তুম দুষ্ট লোক, তোমাকে মারাতে কোন অন্যায় 
নাই। আমি প্রাতজ্ঞা করিয়াছলাম যে তোমাকে মারব, কাজেই 

মারয়াছি।” 
। বালীকে নাঁরয়া বন্ধ্ূর উপকার করিয়াছেন, কাজেই ইহাতে রামের 
কট না হইতে পারে। তু শেষে যখন বাল'র সার জার 

ছার পুত্র অঙ্গদ সেখানে আসিয়া কাঁদতে লাগিল, তখন সংগ্রীবও 
র জল রাখিতে পারল না। 

" মরবার সময় বালপর ভাল বুদ্ধি হইয়াছিল। তখন সে স্্রবকে 

রা-৫ 



৫৭ ছেলেদের রামায়ণ 

ডাকিয়া বাঁলস, “ভাই, বাঁদ্ধর দোষে অন্যায় কাঁরয়াছ, ক্ষমা কর। 
আমার অঙ্গদকে তোমার নিকট রাঁখয়া গেলাম । তাহাকে তুমি তোমার 
পুন্রের মতন দৌখও।'” এই বালয়া সে নজের গলার সোনার হার 
সংগ্রবের গলায় পরাইয়া দিল। 

বালীর মৃত্যুর পর রাম সুগ্নীবকে কাচ্কম্ধ্যার রাজা আর অঙ্গদকে 
যুবরাজ কারলেন। 

তারপর সাতাকে খ্াজবার আয়োজন হইতে লাঁগল। সমগ্র 
হনুমানকে ডাঁকয়া বলিল, "হনুমান, শীঘ্র বানরাঁদগকে সংবাদ দাও 
যে সকল বানর খুব শীঘ্র চালতে পাবে, তাহারা দশ দনের ভিতরে 
পাথবীর সকল বানরকে ডাঁকয়া উপাস্থত করুক । মহেন্দ্র পর্বতে 
[হিমালয়ে, ন্ধ্যাচলে, কৈলাসে আর মন্দর পর্বতে যে সকল বান: 
আছে; সমুদ্রের পানে উদয় পরতে আর মস্ত পর্বতে, অঞজন পর্বতে 
আর পদ্মাচলে কালো কালো হাঁতর মতন যে সকল বানব আছে 
পর্বতের গৃহাব ভিতরে সুমের্র পাশে যে সকল বানর আছে; আর 
মহারুণ পর্বতে যে সকল ভয়ঙ্কর বানর আছে, তাহারা সকলে এখানে 

আসক 
তখনই চারাঁদকে দূতসকল ছ্টিয়া চলল, আর দেখিতে দেখিতে 

পৃথিবীর সকল বানর আসিয়া গকত্কিম্ধ্যায় উপস্থিত হইতে লাগল 
অঞ্জন পর্বত হইতে আসল তিন কোট বানর; কৈলাস হইতে 

আর্সিল এক হাজার কোটি; অস্তাচল হইতে দশ কোট; হিমালয়ের 
বানর ফল মূল খায়, কিন্তু সিংহের মতন জোরালো-সেই বানর এক 
হাজার খর্ব গর্জন কাঁততে কাঁরতে আঁসয়া উপপাস্থত হইল: "বন্ধ 
পর্বতের কালো বানর এক হাজার কোট আসিল; ক্ষশীরোদ সমুদ্রের 
পারে যে সকল বানর নারিকেল খাইয়া থাকে, তাহারাও আঁসল। 

পাথবাঁর বানর আর আসতে কেহ বাকী নাই। তাহা ছা, 
[কছিকল্ধ্যায় কত্ত বানর আছে, তাহার হিসাব কে কাঁরবে 2 বানদে 
পায়ের ধৃূলায় আকাশ অন্ধকার, সূর্য দেখা যায় না। 'কচ্ছিন্ধ্যা 
আর স্থান নাই। 

তারপর সগ্রশব সীতাকে খদুঁজবার জন্য চারাদকে নে 
পাঠাইল। পূর্ে দক্ষিণে, পাঁশ্চমে, উত্তরে, কোনখানেই লোক পাঠাই 
বাক রাঁভল না। সগ্রশব তাহাদগকে বাঁলল, “এক মাসের মধ্যে তে 
দের ফারিয়া আসা চাই; না আসলে প্রাণদণ্ড হইবে ।?? 

এই সকল বানরের মধ্যে হনমানও ছিল । স:গ্রগব তাহাকে ডা 
বাঁলল, “হন.মান্, তুমি জলে, শূন্যে, স্বর্গে, সকল স্থানেই যাহ 
পার আর সকল স্থানের খবরই জান। তোমার মতন বীর কে আ | 
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যাহাতে খুব ভাল কাঁরয়া সীতার খোঁজ হয়, তুম সেইরূপ কারবে।” 
হনুমানকে দোঁখয়া রামও বাঁঝয়াছলেন যে, সে 'নশ্চয়ই সীতার 

সংবাদ আনতে পারিবে । তাই তান তাহার হাতে তাঁহার নিজের নাম 
লেখা একটি আধাঁট দয়া বাঁললেন, “এই আংাট দোঁখলেই সীতা 
তোমাকে আমার লোক বাঁলয়া জানতে পাঁরবেন।”, হনুমান জোড় 
হাতে আংাটাঁট লইয়া রামকে প্রণাম কারল। 

তারপর বানরেরা সীতার খোঁজ করবার জন্য গর্জন কারতে 
কাঁরতে চাঁরাদকে ছাঁটিয়া চালল। তাহাদের কেহ বলে" 'আঁম রাবণকে 
মাঁরয়া সীতাকে আনব ।' কেহ বলে, 'আরে না! তোমরা থাক, আঁমই 
সব কারব।' কেহ বলে, “আম পাহাড় গুড়া কারব।” কেহ বলে, 
'আম এফ যোজন লাফাইব ।” কেহ বলে, আম দশ যোজন লাফাইব ।' 
কেহ কল্ল, আম দশ হাজার যোজন লাফাইব।; 

এইরূপ কারয়া বানরেরা সীতাকে খদুীজতে বাহর হইল । ক্ষুধা 
হইলে তাহারা ফল খায়; রাত্রিতে গাছেই ঘুমায়। এক মাস পর্যন্ত 
এমান কাঁরয়া খসুঁজয়া, তাহারা পাথবীর কোন স্থান দৌখতে বাকী 
শাখল না। কত দেশে, কত বনে, কত পাহাড়ে যে তাহারা গয়াছিল, 
তাহার সংখ্যা নাই। 

সমুদ্রে যে সকল দ্বীপ আর পাহাড় আছে, সেখানে ভয়ঙ্কর 

অবাধ ঝণলয়া পাঁড়য়াছে, তাহাদের একটা বই পা নাই ীকন্তু তবুও 
তাহারা বাতাসের মত ছোটে সেইখানে তাহারা সীতাকে খ'্ীজয়া- 
ছল । 

যেখানে পিঙগলবর্ণ কিরাতেরা থাকে আর কাঁচা মাছ খায়, সেইখানে 
তাহারা সীতাকে খাীঁজয়াছিল। 
॥ বাঘমুখো মানৃষের দেশে, নব দ্বীপে, স্বর্ণ দ্বীপে, রৌপ্য দ্বীপে 

সীতাকে খখাজয়াছিল। 
ইক্ষসমদের ধারে বিকট রাক্ষসেরা থাকে. তাহারা জন্তুর ছায়৷ 

|| হান ১১পৃ ৮৬৯৬ 
হয় তারপর লাল সম্দ্র। সেখানে রাক্ষসেরা পাহাড়ের চূড়া ধাঁিয়া 
তৌদুড়ের মতন ঝালতে থাকে। সূ্ের তেজে তাহাদের গাথা গরম 
য়া গেলে তাহারা সমুদ্রের জলে পাঁ়িয়া যায়: সেখান হইতে ঠাণ্ডা 

মণেঁয়া আবার পাহাড়ে উঠিয়া ঝুলিতে থাকে। সেই লাল সমদ্রে 
সীতাকে খশজয়াছল। 

তারপর ক্ষণরোদ সমূদ্র। তারপর জলোদ সমূদ্র। সেখানে আঁত 
ঠিবশাল একটা ঘোড়ার মুখ হইতে ক্রমাগত আগুন বাহর 
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আর তাহা দৌখয়া সমুদ্রের জন্তুসকল ভয়ে 'চংকার কারতেছে। সেই 
জলোদ সমুদ্রে তাহারা সীতাকে খঁজয়াছল। 

যেখানে সূর্য উদয় হয়, সেই সোনার পর্বতে তাহারা সীতাকে 
খ২জযাছিল। তাহার পরে কেবলই অন্ধকার, সেখানে কেহই যাইতে 
পারে না। 

বষভ পব্ত দোখতে যাঁড়ের মতন, তাহাতে গন্ধর্বেরা থাকে। 
সেখানে নানারকম চন্দন গাছ আছে কন্ঠ ত্রাহার কথা কাহাকেও 
ঠজজ্ঞাসা কাঁবলে বড়ই িবপদ হয়। সেখানেও তাহারা সঈতাকে 
খণাজয়াছল। 

উও্রকৃর দেশে নদীতে সোনার পদ্ম ফোটে আর তাহার তারে 
মুস্তা হভানো থাকে । সেই দেশে তাহ রা সীতি।কে খঁজয়াছিল। 

সমেল্ পর্বত পার হইলে অপভাচল, সেখানে সূ অস্ত যান। 
ততদ্র পর্যন্ত তাহারা সাীতাকে খাজতে 1গযাছিল। শাহাব পর 
কেবলই অন্ধকার, সেখানে কেহই যাইতে পারে না। 

তাহার সন্ধান পাইল না। এক মাস পরে আর স্কলেই রর 
ফিরিয়া আসিল; কেবল হনুমান আর ভাহার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, 
আহারা এখনও ফিরে নাই । 

হনুমান, অঙ্গদ, তার আর জাহ্ববান অকুনক বানর লইয়া দাক্ষণ 
'দকে গিয়াঁছল্। তাহারা অনেক খঠজয়াও সাতাকে দৌখতে পাইল 
না। প্রথমে ভয়ানক একটা বনের ভিতর ঘুবিয়া খুবিয়া তাহারা কাঁহল 
হইল। তারপক সেখান হইতে মে জায়গায় আসল, তাহা আরও 
ভয়ঙ্কর । সে পোড়া দেশে গাছপালা নাই. জীবজ্ঞন্ত জন্মাইতে পায় 
না, নদগসকল শুকাইয়া গগয়াছে, এক ফোঁটা জল প্যন্ত পাইবার জো 
নাই! কবে কণ্ড বালয়া এক মুন ছিলেন, এই হা্তভাগ্া দেশে তাঁভাব 
পুনের মৃত্যু হয়। সেই পত্রের শোকে বন্ড মলি দেশটাকে শাপ দিয়া 
তাহার এই দশা করিয়া গয়াছেন। মহা হউক, সেখানেও তাহার 
সীতার সন্ধান পাইল না। 

সেখান হইতে তাহারা আর একটা বনে গিয়া ঢ:কিবামারই একট 
[বিকটাকার অসর তিঠি টাদগকে ভাঁড়য়া মারিতে আসল । অঙ্গদ মনে 
কাঁরল. বাঁঝ এটাই রাবণ। এই মনে কারয়া সে ভাত শন এব 
চড় মারল যে লে চড় খাইয়া তাহার আর উঠিয়া যাহা ১ হি ঞপ 
চড়েই অসংরের বাছা মাটিতে পাঁড়য়া ছটফট করিয়া তবু । 

কিন্ত এত খঠঁজয়াও সীতার সম্ধান পাওয়া গেল্ না। এাঁদবে 
ক্ষুধা তক্কায় তাহাদের প্রাণ যায়, আর চাঁলবার শান্ত নাই ' এমন সঙ্গয়ে 
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তাহারা একটা প্রকান্ড গর্তের কাছে আঁসয়া উপাস্থত হইল। সে 
গর্তের নাম ধক্ষ বিল। তাহার ভিতর হইতে হাঁস, সারস প্রভাত পক্ষী 
উাঁড়য়া বাঁহর হইতোছল। সে সকল পক্ষীর শরীরে জল দেখিয়া 
তাহারা মনে করিল যে, নিশ্চয়ই এই গর্তের ভিতরে জল আছে। 

এই মনে কারয়া তাহারা সেই গর্তের 'ভতর ঢুঁকল। গর্তেব 
মুখের কাছে খানিক দুর পর্যন্ত ভয়ানক অন্ধকার, িল্তু সেই অন্ধ- 
কারের পরেই একটি আত সুন্দর এবং আশ্চর্য স্থান। সেখানকার 
সকলই সোনার । গাছপালাও সোনার, জলে মাছও সোনার, পদ্মফুলও 
সোনার । কেবল পদ্মের কাছে যে মৌমাছ উীঁড়তেছে তাহা মানকের। 

সেই স্থানে ঘ্রতে ঘ্যারতে তাহারা একাঁটি তপাঁক্বিনী দৌখতে 
'পাইল। তাঁহার শরীরে এত তেজ যে, দোঁখলে মনে হয় যেন আগুন 
জবালতেছে। তাহারা তপাঁস্বন্কে প্রণাম কাঁবয়া জোড়হাতে বলিল, 
“মা, আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এখানে আসিয়াছি। এ আশ্চর্য 
দেশ কাহার, আর এ সকল জানিস কাঁ কারিয়া সোনার হইল, তাহা 
জানিতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা হইতেছে |, 

তপাঁস্বনী বলিলেন, “বাছা, এ স্থান ময় নামক দানবের তৈয়াবী! 
(তোমরা এখানে কেন আসয়াছ 2 ইহা যে আঁতি ভয়ঙ্কর স্থান।”” এই 
বলিয়া তিনি নানারকম মিম্ট ফল আর ঠাণ্ডা জল আনিয়া বানরাঁদগকে 
খাইতে দিলেন। বানরেরা তাহা খাইয়া তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিল। 

তারপর আব এক নূতন বিপদ উপাস্থত। সেই গতেরি ভিতরে 
'ঘ7ারয়া ঘুরিয়া তাহাদের এক মাস চলিয়া গেল, তবুও তাহারা বাহরে 
আসবার পথ পায় না। তাহা দেখিয়া সেই তপাক্বনী তাহাদগকে 
'বাললেন, “বাছাসকল, এ গতেরি ভিতর একবার আপিলে কেহই জীবন্ত 
।বাহিরে যাইতে পারে না। যাহা হউক, তোমরা খাঁনক চোখ বাাঁজয়া 
থাক, আমি তোমাদগকে বাহিরে লইয়া যাইতোছি।” এই কথা শুনিয়া 
1বানরেরা সেখানে চোখ বুজিয়া রাঁহল; তারপর চাঁহয়া দোঁখল যে, 
(তাহারা বাহরে শবন্ধ্য পর্বতের কাছে আঁসয়া উপপাস্থত হইয়াছে। 
“নিকটে সমদদ্র, তাহার গন শোনা যাইতেছে। 
ই গতের বাহরে আসিয়া কিন্তু তাহাদের একটুও আনন্দ হইল 
না; বরং নানা 'চন্তায় তাহাদের মন আস্থর হইয়া উঁচিল। তাহাদের 
তখন বারবার এই কথা মনে হইতে লাগল, এখন দেশে গিয়া কী 
বালব? এক মাস তো চলিয়া গেল 'কন্তু হায়, সীতার কোন সংবাদই 
পাওয়া গেল না। এখন কোন্ মূখে দেশে ফিরিব 2 সূগ্রীব আগেই 
বলিয়াছেন যে এক মাসের ভিতর না 'ফাঁরলে তান মাবয়া ফোলবেন! 

সুতরাং তাহারা স্থির ক।ল যে, তাহারা আব দেশে না গিয়া 
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সেইখানেই না খাইয়া মারবে। এইরূপে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া 
৮৯০ 
রাহল। 

সেইখানে বিন্ধ্য পর্বতের উপরে জটায়ুর দাদা সম্পাতি পাঁখ 
থাঁকত। সে বানরাদগকে দেখিয়া বাঁলল, “অনেক দিন পরে আমার 
জন্য এতগুঁল খাবার" জানস আসয়া উপাস্থত হইয়াছে । আমার 
বড়ই ভাগ্য । এইসকল বানরের এক একটা মারবে আর আম খাইব।”" 

এই কথা শাঁনয়া অগ্গদ হনুমানকে বাঁলল, “এ দেখ যম নিজেই 
পাখি সাঁজয়া আমাঁদগকে লইতে আসিয়াছে । আমাদের প্রাণ গেল, 
তবুও রামের কাজ হইল না। জটায়ু যুদ্ধ কাঁরয়া সীতার জন্য প্রাণ 
[দয়াছিল, জটায়্ই সুখী !?7 

জটায়ূর নাম শাঁনয়া সম্পাতি কাঁদতে কাঁদতে বালল, “হায়! 
কে তোমরা আমার প্রাণের ভাই জটায়ুর মৃত্যুর কথা বাঁলতেছ ? 
জটায়্ কেমন কাঁরয়া মারিল ; আমার পাখা পাাঁড়য়া গয়াছে, আম 
উাঁড়তে পার না। তোমনা আমাকে ধাঁরয়া নামাও ।”" 

তখন অঙ্গদ সম্পাতিকে পাহাড় হইতে নামাইয়া আানল। 
তারপর নিজেদের পাঁরচয় দয়া, বামের বনবাসের কথা, রাবণের 
সীতাকে লইয়া যাইবার কথা, জটায়ুর মৃত্যুর কথা, সগ্রীবের আর 
রামের বন্ধূতার কথা, বালীব মৃত্যুর কথা, সীতাকে খাজবার কথা, 
এক এক করিয়া সকলই তাহাকে বাঁলল। 

অঙ্গদের কথা শাীনয়া সম্পাঁতি বালল, “তোমরা যে জটায়ুর 
কথা বাঁলতেছ, সে আমার ভাই । তাহাকে যে মারিয়াছে, তাহার শাস্ত 
দিই এমন শান্ত আমার আর এখন নাই। ছেলেবেলায় আমরা দুই 
ভাই 'মালয়া ইন্দ্রকে জয় কাঁরয়াছিলাম। 'ফাঁরবার সময় সূর্যের 
নকট দিয়া আসতে 'গয়া তাহার তেজে জটায়ু অজ্জান হইয়া গেল। 
তাহাকে ঢাকতে গিয়া আঁমও পাখা প্াাঁড়য়া এখানে পাঁড়লাম। 
সির রনিরিরিরিকনিরারার 
আন না।'' 

ইহা শুনিয়া অঙ্গদ বাঁলল, “রাবণ কোথায় থাকে তুমি জান 
কি 2” 

সম্পাঁতি বালল, “একাদন রাবণকে আম একটি মেয়েকে লইয়া 
যাইতে দেখিয়াছি । মেয়েটি “হা রাম! হা লক্ষণ!” বলিয়া কাঁদতে- 
ধছলেন, নিশ্চয় 'তানই সীতা । রাবণ সীতাকে লইয়া যাইবার সময় 
আমার পত্র সুপাশর্ব তাহার পথ আটকাইয়াছল 'কন্তু রাবণ 'মনাঁত 
করাতে ছাঁড়য়া দিল । আমার পাখা নাই, আমি আর কা করিতে পাঁর ? 
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আম কেবল মূখের কথা বলিয়াই রামের উপকার কারব। সামনের এই 
সমুদ্র এক শত যোজন চওড়া ; তার পর লঙকাদ্বীপ, সেই লঙ্কায় 
রাবণের বাঁড়। তোমরা এই সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাও। আর 
ণবলম্ব কারও না, যাহা কাঁরলে রামের কাজ হইতে পারে তাহা কর।”' 

এই কথা বাঁলয়।৷ সম্পাণাত আবার বাঁলল, “'সীতাকে যে রাবণ 
লইয়া যাইবে, এ কথা 'িশাকর নামে এক মুন আমাকে অনেক দন 
আগেই বাঁলয়াছিলেন। আট হাজার বংসর আগে এখানে নিশাকর 
মনির আশ্রম ছিল । ছেলেবেলায় আমি আর জটায়ু তাঁহাকে প্রণাম 

কারতে যাইত।ম, নও আমাদগকে বড়ই স্নেহ কগরতেন। আমাহ্র 

খন পাখা পাঁড়য়া গেল, তখন তান বাঁললেন, “তুমি এখান হইতে 
কোথাও মাইও না। আম তপস্যা করিয়া জানি যে, রাজা দশ- 
রথের পত্র বামের স্ত্রী সীতাকে রাবণ ছুরি করিয়া লইয়া যাইবে। 
সৈই সীতাকে খখখজবার জন্য রামের দৃূতেরা এখানে আসলে, তম 
তাহাঁদগাকে রা সন্ধান কালয়া দিও । তাহা হইলেই তোমাৰ 
আবার পাখা তইবে।' সেই অবাধ আম তোমাদগের জন্য এইখানে 
বাসয়া আছ 1 

কী 8 এই কথা বাঁলাতি বাঁলতে সম্পাতর সন্দর লাল 

রঙের পাখা হইল । তখন সে; ছি সা ডাঁকয়া বাঁলল, 'দেখ 
দেখ! মনর বরে আমার আবার পাখা হইয়ন্ছছ, আর গায়ে যেন সেই 

আমার প্রথম বঘসর মতন জোর পাইাতোঁছ । তোমরাও 'নশ্চয়ই সীতার 

সন্ধান পাইাবে।"' এই বালিয়া সম্পাততি আনন্দে নল আকাশে ডীঁড়য়া 

চলিয়া গেল। 

ণিন্ত কী কাঁরয়া সীতার খবর পাওয়া যাইবে? এক শত যোজন 

সমদ্র ডিঠাইতে পারিলে, তবে তো লঙ্কা! আর সেই লঙ্কায় গেলে, 
তবে তো সীতার সন্ধান হয়! এ কাজ কে কীরাবে 5 

তখন অঙ্গদ বাঁলল. "তোমরা তো সকলেই খুব বীর । বল দোঁখ 
ভাই, কে কত দূর লাফাইতে পার 2" 

অঙ্গদের কথা শৃঁনয়া তার বাঁলল, ''আম দশ যোজন পাঁর।'? 

গবাক্ষ বাঁলল, “আম কুঁড় যোজন পাঁর।' শরভ বাঁলল, 
'আম 'ত্রশ যোজন পাঁর।' খষভ বাঁলল, “আম চাল্লশ যোজন 
পারি। গন্ধমাদন বালল. 'আম পণ্টাশ যোজন পার ।' মৈন্দ বাঁলল, 

'আ'ম ষাট যোজন পাঁরি।' দ্বিবদ বাঁলল, "সত্তর যোজন পার ।, 

সৃষেণ বাঁলল, 'আঁশ যোজন পাঁর।' জাম্ববান বলিল, নব্বই যোজন 

পাঁর।, সকলের কথা শুনিয়া অঙ্গদ বাঁলল, ' 'আম একশত যোজন 

সমুদ্র ডিঙাইতে পাব: কিন্তু 'কারিয়া আসিতে পাঁরব ক না. সে 
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বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে ।” 
তখন জাম্ববান বাঁলল, “রাজপনুত্র, তুমি ইচ্ছা কাঁরলে এক হাজার 

যোজন পার হইতে পার, ন্তু নিজে তাহা কারতে যাইবে কেন 
তুমি হুকুম দিবে, আমরা কাজ কাঁরব। ষে এ কাজের যোগ্য লোক, 
আ'ম তাহাকে ঠিক কাঁরয়া দিতোছি।, 

এই বাঁলয়া সে হনুমানকে বাঁলল, “বাপু হনুমান, তুমি চুপ 
করিয়া বাঁসয়া আছ, তাহার কারণ কা? তুম তো যেমন-তেমন লোক 
নহ!?। 

বাস্তাঁবকই হনুমান যেমন-তেমন লোক ছিল না। যখন তাহার জল্ম 
হয়, তখন সূর্য উঠিতেছিল। লাল সূর্য দৌখয়া সে মনে কারিল, 
বাঁঝ তাহা কোনর্প ফল। তাই সে লাফাইয়া তাহা ধারতে গেল। 

বজ্জ ছাঁড়য়া মারিলেন। বজ্র খাইয়াও সে মারল না, কেবল পর্বতের 
উপরে পাঁড়য়া তাহার বাঁ পাশের হনু অর্থাং চোয়াল ভাঁঙয়া গেল। 
সেজন্য তাহার নাম হইল হনুমান। 

হনুমান পবন দেবতার পনন্ত্। ইন্দ্র হনৃমানকে বজ্র মারাতে, পবন 
রাগ করিয়া সমস্ত বাতাস বন্ধ করিয়া দলেন। তাহাতে সংসারের 
লোক নিশ্বাস ফোলতে না পারয়া আস্থর হইয়া উাঠল। তখন 
দেবতারা দৌখলেন বড় 'বপদ! কাজেই তাঁহারা পবনকে সন্তুজ্ট 
কারবার জন্য হনুমানকে বর 'দলেন। ব্রঙ্মা বলিলেন, “কোনও অস্মে 
হনুমানের মৃত্যু হইবে না।” আর, ইন্দ্র বাললেন, “তাহার নিজের 
ইচ্ছা ভিন্ন কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না।” 

বড় হইয়া হনুমান অসাধারণ বীর হইয়াছে । সে যেখানে ইচ্ছা 
সেইখানেই যাইতে পারে, কিছুতেই তাহাকে আটকায় না। সেই 
হনুমানকে ডাকিয়া এখন জাম্ববান বালল, “বাছা, তুমি এ কাজাঁটি 
কাঁরলে আমাদের প্রাণ বাঁচে” 

তখন হনুমান বলিল, “এ যে মহেন্দ্র পর্বত দেখা যাইতেছে, 
উহা খুব উ্চ আর মজবৃত। এ স্থান হইতে লাফাইবার স্বাবধা 
হইবে ।”” এই কথা বাঁলয়া সে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়া উঠিল। 
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মহেন্দ্র পর্বতে উঠিয়া হনুমান একাঁট ছোট মাঠের উপর দাঁড়াইল। 
তারপর জোড়হাতে দেবতাদিগকে প্রণাম কাঁরয়া সে লাফ 'দবার জন্য 
প্রস্তৃত হইল । সে সময়ে তাহার শরীর এত বড় হইয়াঁছল যে, তাহার 
ভার মহেন্দ্র পর্বতের সহ্য হইল না। সেই পর্বতের ভিতর হইতে 
তখন এমাঁন কারয়া জল বাঁহর হইয়াছিল যে, ভিজা গামছাকে নং- 
ডাইলে তাহার চেয়ে বেশী করিয়া জল বাহর হয় না। সেখানকার 
জীবজন্তুরা মনে করিল, বাঁঝ পাঁথবীর শেষ উপাস্থত। মুনিরা 
পর্বত ছাঁড়য়া দূরে গিয়া তামাসা দোঁখিতে লাঁগলেন। 

তারপর হনুমান দুই হাত মাটিতে ভর দিয়া, লেজ মোটা করিয়া, 
শরীর কোঁচকাইয়া, পা গুটাইয়া এমনই ভয়ানক লাভ দিল যে, তাহার 
কথা মনে কাঁরলেও যার-পর-নাই আশ্চর্য বোধ হয়। সেই লাফের 
চোটে পর্বতের গাছপালা অবাঁধ তাহার 'িছ- পিছ ছটিয়া চালল: 
সমৃদ্রের জল গিয়া আকাশে উঠিল। তখন হনৃমানকে দেখিয়া মনে 
হইতোছিল, যেন একটা শরবত আকাশের ভিতর 'দয়া ছ'টয়া 
চলতেছে! সেজন্য দেবতারা তাহার কতই প্রশংসা কাঁরলেন। 

এদিকে সমুদ্র মৈনাক পর্বতকে ডাকিয়া বলিল, “মৈনাক, তুমি 
শীঘ্র জলের ভিতর হইতে মাথা জাগাইয়া দাও। হন্মানের বোধহয় 
পাঁরশ্রম হইয়াছে, সে তোমার চূড়ায় বাঁসয়া বিশ্রাম কাঁরবে।” 

মৈনাক পরত সমুদ্রের জলের নিচে থাকে । সমৃদ্রেব কথায় সে 
তখনই জল হইতে উঠিয়া হনুমানের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। 
কিন্তু হনুমানের বিশ্রামের 'িছ:মান্র দরকার নাই, তাহার উপরে 
আবার তাহার বড় তাড়াতাঁড়। কাজেই সে মৈনাককে বুকের ধাকায় 
সরাইয়া দিল। 

তখন মৈনাক বালল, “হনূমান, সত্য যুগে যখন সকল পর্বতেরই 
পাখা ছিল, তখন তাহারা যেখানে ইচ্ছা চাঁলয়া বেড়াইত আর তাহা- 
দের চাপে অনেক জাবজন্তু মারা যাইত। এইজন্য ইন্দ্র বজ দিয়া 
সকল পর্বতেরই পাখা কাটিয়া দেন। কিন্তু তোমার পিতা পবনদেব 
দয়া করিয়া আমাকে সমুদ্রের জলে উড়াইয়া ফেলাতে ইন্দ্র আমার 
পাখা কাটতে পারেন নাই। হনুমান, তোমার পিতা আমার এই 
উপকার কারয়াঁছলেন। তুম কি আমার চূড়ায় একট: বিশ্রাম কিয়া 
আমাকে সখা করিবে না??? 



৬০ ছেলেদের রামায়ণ 

হনুমান বলল, “মৈনাক, তোমার কথা শুঁনয়াই আমার মনে 
যার-পর-নাই সুখ হইয়াছে। কিন্তু ভাই, আম ব্যস্ত আছি, এখন 
বাসতে পারব না; আমাকে মাপ কর।” এই বাঁলয়া মৈনাককে 
ছঃইয়া হনুমান আবার ছ্বাটয়া চাঁলল। 

দেবতারা দেখিলেন যে. হনৃমান বড়ই ভয়ানক কাজ কাঁরতে 
চালয়াছে। এ কাজ সে কারয়া আসতে পারিবে 'ি না তাহা পরাঁক্ষা 
করিয়া দোৌখতৈ তাঁহাদের বড়ই ইচ্ছা হইল। তাই তাঁহারা নাগাদগের 
মাতা স.রসাকে ডাঁকয়া বাললেন. ''সরসা ঠাকরূন, আপাঁন অনুগ্রহ 
কাঁরয়া একাঁটবার হনূর পথটা আগলাইয়া দাঁড়ান তো! দোঁখ সে 
কেমন বার ।?? 

দেবতাদের কথায় সুরমা ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর বেশে, হাঁ কারিয়া 
হনুমানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হনুমান তাহা দোঁখয়া 
ঠনজের শরীরটাকে দশ যোজনের বড় কাঁরয়া ফেলিল। সে মনে 
কাঁরয়াছ ছল যে. এত বড় হইলে আর রাক্ষসী তাহাকে গাঁলতে পারিবে 
না। কিন্তু রাক্ষপী তখনই তাহার দশ যোজনের জায়গায় বিশ যোজন 
হাঁ করিয়া বাঁসল। 
কী বিপদ! হনুমান যতই বড় হয়, রাক্ষসী অমাঁন তাঁহার চেয়েও 

বড় হাঁকরে। দশ যোজন, বিশ যোজন, ন্িশ যোজন, চাল্পশ যোজন, 
পণ্টাশ যোজন, ষাট যোজন, সন্তর যোজন, আশীী যোজন- হনুমান 
যতই বড় হইতেছে, রাক্ষস তাহার চেয়েও বড় হাঁ করিতেছে! হনূমান 
যখন নক্বুই যোজন হইল.রাক্ষসর হাঁ তখন একশত যোজন । কাজেই 
শেষে হনুমান মনে কারল, 'আর বড় হইয়া কী হইবে? অন্য উপায় 
দেখা যাউক।, 
তখন সে হঠাং বুড়ো আঙূলাঁটর মতন ছোট্র হইয়া রাক্ষসীর 

পেটের ভিতব ঢুঁকয়া, আবার তখনই বাহর হইয়া আসিল । হনুমান 
খুবই তাড়াতাঁড় ছোট হইল, রাক্ষসর মস্ত হাঁটাকে গুটাইয়া 
লইতে বোধহয় তাহার চেয়ে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। কাজেই 
হনুমানকে গিলা আর তাহার হয় নাই। তারপর হয়তো আবার 
বুড়া আঙুলের মতন ছোট হনুমানাট কোন্ খান দিয়া ঢাঁকয়া 
শগয়াছে, রাক্ষসী তাহা টের পায় নাই। যেমন করিয়াই হউক, নাগের 
মা ঠাকরুনকে হনূমান বড়ই ফাঁণিকটা 'দয়াছল। 

সূরসাকে ফাঁক দিয়া বেশশ দূর যাইতে না যাইতেই হনুমান আর 
একটা রাক্ষসীর হাতে পাঁড়ল। এটার নাম 'সিধীহকা। হনুমান 
শূন্যে ছুটয়া চাঁলয়াছে, ইহার মধ্যে সিংহকা তাড়াতাঁড় আয়া 
তাহার ছায়া ধরিয়া বসিল। হনুমান হঠাৎ দেখিল যে, সে আর চালতে 
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পারিতেছে না আর সমুদ্রের ভিতর হইতে একটা ভয়ানক রাক্ষসণও 
উাঠয়া আসিতেছে । সে জানত যে, এক রকম ভয়ঙ্কর রাক্ষস আছে. 
তাহারা জন্তুর ছায়া ধাঁরয়া তাহাকে আটকাইয়া ফোঁলতে পারে। 
সুতরাং, সে ব্ীঝতে পারল যে, এটা সেইরকম রাক্ষসী। 

তখন হনুমান তাহার শরীর বড় কারতে লাগল । রাক্ষসশীও 
অমনি ঘোরতর গজনের সাঁহত একেবারে আকাশ-পাতাল জোড়া 
ভয়ঙ্কর এক হাঁ কাঁরয়া হনকে গলে আর ক! তাহা দেখিয়া হনুমান 
খুব ছোট হইয়া রাক্ষসীর পেটের ভিতর ঢ্ঁকল। সৃতরাঃ, রাক্ষস 
যে হনুকে খাইতে চাত্য়াছল, সে কাজ তাহার হইয়াঁছল বাঁলতে 
হইবে কিন্তু দুঃখের বিষয়, হনু তাহার পেটের ভিতর 'গিয়াই তাহার 
নাঁড় ভূড় সব 'ছপড়য়া প্রাণ বাহর কাঁরয়া দিল। 

এতক্ষণে হনুমান লঙ্কার খুব কাছে আসয়াছে। দূর হইতে 
সমুদ্রের তারে সূন্দর সুন্দর গাছপালা দেখা যাইতেছে । তখন হনুমান 
তাঁবিল, এই প্রকাণ্ড শরীর লইয়া লঙ্কায় গেলে রাক্ষসেরা কণ মনে 
কাঁরবে 2 সুতরাং মাঁমবার পূর্বে সে তাহার শরীরটাকে খুব ছোট 
কারিয়া লইল। 

সমুদ্র পার হইয়া হনুমান যেখানে নামল সেটা একটা পরবত। 
এই পর্ধতের নাম লম্ব পর্বত। আবার ইহাকে ত্রিকৃট পর্বতও বলে। 
এখান হইতে লঙ্কাপূরী বেশ দেখতে পাওষা যায়। গিনজে বিশ্বকর্মা 
সৈই লঙ্কা তৈয়ারী কারয়াছিলেন। উহা স্বর্গের মতন সুল্দর, আবার 
তেমান মজবূৃত। লম্ব পর্বতের উপরেই শহর, তাহার চাঁরাঁদকে 
সোনার দেওয়াল । বড় বড় 'সংহ-দরজা আছে, তাহাও সোনার । শহরের 
ঢাঁরধারে রাক্ষসেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহারা ঠদতেছে। 

দূর হইতে কিছুকাল লঙ্কার শোভা দোঁখয়া তারপর হনুমান 
ধরে তাহার উত্তর দরজার [নকট "গিয়া উপাস্থত হইল । কিন্ত তখনও 
বেলা ছল ধাঁলয়া পুরীর ভিতর ঢঁকল না। এত আলোর মধ্যে 
লঙ্কায় ঢুকতে গেলে রাক্ষসেরা তাহাকে দেখতে পাইয়া তাহার 
কাজই মাঁট করিয়া দিত। তাই বাকণ বেলাটুকু সে ঘঁপ-চুপি বাহিরেই 
কাটাইল। তারপর যখন নগরে ঢুকতে গেল, তখন বেশ অন্ধকার 
হইয়াছে। তখন যে সে শহরে ঢুকল, তাহাও একাঁট গবড়ালছানার 
মতন ছোট হইয়া । 

লওকার বাড়-ঘর যেমন বড় বড়, তেমান সুন্দর । দরজা জানালা 
সোনার, রোয়াক পান্নার, সশড়গাঁল মানকের। হনুমান এ সকলের 
শোভা দেখতে দেখতে চাঁলিয়াছে, এমন সময় একটা বিকট রাক্ষসী 
কোথা হইতে আসিয়া তাহার পথ আটকাইয়া বলিল. ''কে রে তুই 
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বানর? এখানে ক কারতে আঁসয়াছিস? সত্য বল, নাহলে তোকে 
মারিয়া ফোলিব।”, 

হনুমান বলিল, “বালতেছি। আগে বল তুম কে?” 
রাক্ষসী বালিল, “আম এই স্থানের দেবতা, আমারই নাম লঙ্কা । 

এ স্থানের লোকেরা আমারই পৃজা করে, আম এখানে পাহারা দই |” 
হনুমান বাঁলল, “এই সুন্দর নগরাঁটি দোখিতে আমার বড় ইচ্ছা 

হইয়াছে ।” 
রাক্ষসী কহিল, “আমাকে হারাইতে না পারলে তুই নগর দেখিতে 

পাইবি না।”। 
হনুমান 'মনাত কাঁরয়া বালল, “ঠাকরুন, আম একবার দেখয়াই 

চলিয়া যাইব ।” 
এ কথায় রাক্ষসী রাঁগয়া হনুমানকে এক চড় মারল। কাজেই 

তখন হনুমানেরও রাগ্গ হইবে না কেন 2 তবে রাক্ষস স্ত্রীলোক বাঁলয়া 
তাহাকে হনুমান বাঁ হাতে আস্তে একাঁট ফিল মারিল। তাহাতেই 
বেচারী মাঁটিতে পাঁড়য়া, মুখ 'সপ্টকাইয়া একেবারে অজ্ঞান! জ্ঞান 
হইলে সে বাঁলল, “রক্ষা কর বাবা, আর না! তুম পুরীর ভিতর 'গয়া 
ধাহা ইচ্ছা কর। ব্রহ্মা আমাকে বাঁলয়াঁছলেন ষে, খন আম বানরের 
কাছে হাঁরব, তখন রাক্ষসদের বড় বিপদ হইবে । এখন সেই বিপদের 
সময় উপস্থিত দেখিতেছি।?। 

তখন হনুমান লগ্কার ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে ঘরে ঘরে 
তল তিল করিয়া খ'জিল, কিন্তু কোথাও সীতার দেখা পাইল না। 

সে-সকল ঘরের কোথাও লোকজন গোলমাল করিতেছে, কোথাও 
পড়াশুনার শব্দ হইতেছে, কোথাও গৃ্তচরেরা অস্থ্াশস্ত্র লইয়া বাঁসয়া 
আছে । কোথাও সকলে মিলিয়া আমোদ কারতেছে; তাহাদের বাজনার 
শব্দ এমনি মিম্ট যে, তাহাতে আপনা হইতে ঘুম আসিতে চায়। হনু- 
মান এইরূপ কত স্থান দেখিল, কল্তু কোথাও সীতাকে দৌখতে পাইল 
না। 

এক জায়গায় রাবণের পুস্পক রথ রাহয়াছে। বিশ্বকর্মা তাহা 
বক্গার জন্য মণি-মূক্তা দিয়া প্রস্তৃত করিয়াছিলেন। রঙ্গা সেই রথ 
কুবেরকে দেন। কুবেরের নিকট হইতে রাবণ তাহা কাঁড়য়া আনে। 
হনুমান সেই রথের উপর উঠিয়া দেখিল। 

রাবণের বাড়তে সকলে খাওয়াদাওয়া সারিষা ঘুমাইয়াছে। 
সেখানে কত আশ্চর্য 'জানসই হনূমানের চোখে পাঁডল! সোনার 

সকলই আশ্চর্য! ইহার মধ্যে আবার সকলের চেয়ে আশ্চর্য, রাবণের 



সন্দরকাস্ড ৬৩ 

শুইবার স্থানাট; স্ফটিকের বেদী, তাহার উপরে নীলকান্ত মাঁণর 
খাট, তাহাতে সোনালী কাজ-করা হাতির দাঁতের খাট । কলের পুতুল 
সকল পাখা হাতে লইয়া সেই খাটে বাতাস কারতেছে। 

রানী মন্দোদরীকে দোঁখয়া একবার হনুমান মনে কারল, এই বুঝ 
সীতা! কল্তু আবার ভাবিল, সীতা এমন সুখে ঘুমাইতেছেন, তাহা 
কখনই হইতে পারে না। হীন নশ্চয়ই অন্য কেহ হইবেন। 

এইরূপ ভাবতে ভাবতে সে রাবণের খাবার ঘরে গেল। সোনার 
থালা ঘটিতে, মাণর কাজ করা স্ফটিকের বাঁটতে কতরকম খাবার 
ণজাঁনস রাঁহয়াছে তাহা বাঁলয়া শেষ করা যায় না। মাংসের ব্যঞ্জনই 
বা কত রকমের- হরিণের মাংস, শুয়ারের মাংস, মাঁহষের মাংস, গণ্ডা- 
রের মাংস। তাহা ছাড়া মাছ তো আছেই। 

সেখানে অনেক মেয়ে রাহয়াছেন। কেহ দেবতার কন্যা, কেহ 
নাগের কন্যা; দেখিতে সকলেই সুন্দর । আবার বিকট চেহারা এবং 
ভয়ঙ্কর দাঁতওয়ালা রাক্ষসের মেয়েও অনেক আছে। কিন্তু সীতা 
কোথাও নাই। 

হনুমান অনেক কাঁরয়া খখাজল। ঘরের পর বাগান, বাগানের পর 
ঘর, ছুই সে বাঁক রাখল না। কিন্তু দোঁখল, সীতা কোথাও নাই। 
তখন মনের দুঃখে সে বাঁলল, “হায় হায়! এত কাঁরয়াও সীতাকে 
দেখিতে পাইলাম না! হয় রাবণ তাঁহাকে মারয়া ফেলিয়াছে, না হয় 
তিনি নিজেই মারয়াছেন। এখন আমি কোন্ মুখে 'ফারয়া যাইব ?' 
তারপর আবার সে মনে কারল, না, এখনও তো সকল স্থান দেখা হয় 
নাই। আরো ভাল করিয়া খুজি! 

এই বলিয়া সে আবার প্রাণপণে খস্ীজতে খসাজতে একটি অশোক 
বন দোঁখতে পাইল। সেই বনে যাইবামান্র তাহার মনে হইল, এইখানে 
বোধহয় সীতাকে দোখতে পাইব। হয়তো এই দক দয়া তান 
আঁসবেন। এই মনে কাঁরয়া সে একটি শংশপা অর্থাৎ শিশু গাছের 
পাতার আড়ালে লুকাইয়া চাঁরাঁদক দোখতে লাঁগিল। 

এমন সময় একটি মেয়ে সেহীদক দিয়া আঁসলেন। না খাইয়া 
তাঁহার শরীর ভয়ানক রোগা আর ময়লা হইয়া গিয়াছে কিন্তু তবুও 
[তান দোঁখতে আশ্চর্যরূপ সুন্দর । রাক্ষসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে 

কথা ভাবিতেছেন। চুল বাঁধেন নাই, একখান মাত্র হলদে রঙের ময়লা 
কাপড় পরিয়া আছেন। হনুমান তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পাঁরল যে, 
ইনিই সীতা । কারণ, তাহারা ধধ্যমূক পর্বতে থাঁকয়া যে মেয়োটকে 
দোঁখতে পাইয়াছল, ইনি তাঁহারই মতন দেখিতে । 
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ততক্ষণে রাত্র প্রভাত হইয়া 'গয়াছে, সুতরাং তখন আর সীতার 
সাঁহত কথা বাঁলবার সুবিধা হইল না। তাই হনুমান আবার রান্রর জন্য 
অপেক্ষা কারতে লাগিল । এদকে সীতা বাঁসয়া বাঁসয়া কেবল কাঁদতে- 
ছেন। ভয়ঙকর রাক্ষসীরা তাঁহাকে ঘিঁরয়া রাহয়াছে। তাহাদের কোনটা 
লম্বা, কোনটা কু'জো, কোনটা কানা । কোনটার মুখ শুয়ারের মুখের 
মতন, কোনটার মুখ বাঘের মুখের মতন, কোনটার মুখ শেয়ালের 
মুখের মতন । কোনটার গলা হাড়গিলার গলার মতন লম্বা । কোনটার 
গায় এত লোম যে, দোঁখলে মনে হয় যেন কম্বল পাঁরিয়াছে। কোনটার 
হাতির পায়ের মতন পা, কোনটার আবার হাতির শংড়ের মতন 
শংড়ও, আবার কোনটার গজহবা লক-লক কাঁরয়া ঝাঁলতেছে। চাণরধারে 
এইসকল রাক্ষসী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের 
মাঝখানে সীতা স্ইে শিংশপা গাছের তলায় বাঁসয়া কেবলই 
কাঁদতেছেন। 

তারপর যখন অনেক রাত্র হইল, তখন রাবণ সেখানে আসল । 
সে আসয়া সীঁতাকে খুশী করিবার জন্য কতই 'মন্ট কথা কাঁহল, 
আবার কত লোভও দেখাইল॥ কিল্ভ সীতা তাহার কোন কথাই 
শুনিলেন না। তিনি তাহাকে বাঁললেন, “ওরে দুষ্ট, তুমি যেমন লোক, 
রাম-লক্ষমণ আসিয়া তোমাকে তেমান সাজা দিবেন। যাঁদ তম 
ভাল চাহ, এখনই আমাকে 'ফিরাইয়। 'দিয়া রামকে সন্তুষ্ট কর; নতুবা 
তোমার আর রক্ষা নাই। তুমি তো মারবেই, তোমার লগ্কায় আর 
একটি লোকও বাঁচয়া থাকবে না।” 

এ কথায় রাবণ ভয়ানক রাগিয়া বলিল, “আমি আর দু-মাস দোঁখব। 
তাহার পরে যাঁদ তুমি আমার সঙ্গে ভাল কাঁরয়া কথা না বল, তবে 
তোমাকে কাটিয়া রাঁধিয়া খাইব!”? 

সীতা বাঁললেন, “আমার এমন ক্ষমতা আছে যে. আ'ম তোমাকে 
এখান ভস্ম করিতে পারি। কেবল রাম আমাকে অনূমাঁতি দেন নাই 
বাঁলয়া দুপ করিয়া আঁছি। তুমি কুবেরের ভাই আর নিজে এমন বার, 
তুম কেন রামকে ফাঁকি 'দিয়া আমাকে লইয়া আসলে 2” 

রাবণ দেখল যে, সীতা কিছুতেই তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইতে- 
ছেন না। তখন সে রাক্ষসীীদগকে আরো বেশী করিয়া সীতাকে 
বৃঝাইতে বাঁলয়া চলিয়া গেল। 

রাবণ গেলে পরে রাক্ষসীরা আঁসয়া সীতাকে বাঁকতে লাগিল । 
একজন বলিল, “তোমার মতন এত বোকা তো দোঁখ নাই! এমন 
রাজা রাবণ, তাহাকে তুমি ভালবাসতে চাহ না!” আর একজন 
বাঁলল, “আমার কথা শোন, তোমার জেদ ছাড়িয়া দাও। তাহা হইলে 
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তুমি সকলের রানী হইবে৷" 'বিকটা বাঁলল, “তুই অভাগী রাবণকে 
কেন ভালবাসাঁব না?” দুর্মখী বাঁলল, ''আমাদের কথা রাখ, 
নাহলে তোকে মারিয়া ফেলিব!” 
িল্তু সীতা ইহাদের কোন কথাতেই কান দিলেন না। তাহা 

দেখিয়া রাক্ষসীরা নিজ নিজ ঠোঁট চাটতে চাঁটিতে কুড়াল লইয়া 
তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগল । 'নম্নোদরী বাঁলল, ''তোকে খাইব!)' 
চণ্ডোদরণী বলিল, '“এটাকে মারিয়া ইহার যকৃত, স্লীহা ও বুক সব 
চিবাইয়া খাইব!” 

সীতা বাঁললেন, “তোমরা এখনই আমাকে মারিয়া খাইয়া ফেল। 
আমার বাঁচিয়া ক কাজ 2” রাক্ষসরা বালল, "আর দুই মাস থাক, 
তারপর তোর মাঃস 'ছিপড়য়া খাইব।”" 

এমন সময় 'ন্রজটা নামে এক বূড়ী রাক্ষপী সেখানে আসিয়া 
বাঁলল, “তোমরা সীতাকে কম্ট 'ঈদও না। আজ আঁম বড় ভয়ানক স্বপ্ন 
দোখয়াছি। বোধহয় রাবণ মারয়া যাইবে আর লঙকাও ছারখার হইবে। 
তোমরা সীতাকে বাঁকয়াছ, এখন ইহার পায়ে ধাঁরয়া ক্ষমা চাহ। তাহা 
হইলে হয়তো তান তোমাঁদগকে ক্ষমা কারবেন।"' 

সীতা বাঁললেন, 'শন্রজটা, তোমার কথা সত্য হইলে আমি তোমা- 
[দগকে ক্ষমা কারব।'" এই কথা 'বালয়া তান আবার কাঁদতে 
লাগিলেন। 

হনুমান শিংশপা গাছে বাঁসয়া সবই দেখিয়াছে, আর মনে মনে 
ভাঁবতেছে, কী করিয়া সীতাকে একটু শান্ত করিবে। সে একটু 
নামিয়া সীতার আর একটু কাছে আঁসয়া আস্তে আস্তে মিম্ট কথায় 
বাঁলতে লাগিল, “মহারাজ দশরথের পনুত্র রামচন্দ্র বনে আঁসয়াছলেন। 
সঙ্গে ছিলেন লক্ষণ ঠাকুর আর মা সীতা । দুষ্ট রাবণ রামকে ফাঁক 
দয়া সীতাকে লুঁয়া আসিল। রাম তাঁহাকে খদাীজতে খনাঁজতে 
আসিয়া সগ্রীবের সাহত বন্ধূতা করিলেন। তারপর সাঁতার সন্ধান 
কারবার জন্য সুগ্রীব আমাদগকে পাঠাইলেন। কত দেশে, কত বনে 
আমরা সীতা মাকে খখঁজয়াছ। শেষে সম্পাতি পাঁখর কথায় সাগর 
পার হইয়া, এখানে আসিয়া বুঝি মায়ের দেখা পাইলাম !,” এই বাঁলয়া 
হনুমান চুপ করিল। 

হনুমানের কথায় সীতা আশ্চর্য হইয়া চারাদিকে চাহয়া দোখতে 
লাগলেন । দোখিলেন, একাঁট নিতান্ত ছোট বানর গাছের ডালে বাঁসয়া 
তাঁহাকে নমস্কার কাঁরতেছে। তাহার গায়ের রঙ অশোক ফুলের মতন 
লাল, চোখ সোনালী, পরনে সাদা কাপড় । ইহা দেখিয়া প্রথমে সীতার 
বড় ভয় হইল । কিন্তু শেষে অনেক ভাঁবয়া তিনি বাঁললেন. “হে দেবতা 
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বৃহস্পাতি, হে রক্ষা, হে ইন্দ্র, হে আগ্ন, দোহাই আপনাদের ! এই বানর 
যাহা বাঁলতেছে তাহা সত্য হউক!?। 

তখন হনমান গাছ হইতে নামিয়া সীতাকে প্রণাম কাঁরয়া বাঁলল, 
“'আপাঁন কে মা? কেনই বা এই বনে থাকিয়া এত দুঃখ কাঁরতেছেন 3 
আপাঁন যাঁদ রামের সীতা হন, তবে আনার কথার উত্তর ?দন।” 

এই কথা শহাঁনয়া সীতা বাঁললেন, “আম রাজা দশরথের পুত্রবধ্। 
আমার পিতার নাম জনক, স্বামী রামচন্দ্র। বিমাতার কথায় রাম বনে 
আঁসয়াছিলেন; আম আর লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে আঁসয়াছলাম। 
সেখান হইতে দ্জ্ট রাবণ আমাকে ধাঁরয়া লঙ্কায় আনয়াছে।” 

হনুমান সাঁতার সহত ভাল কারয়া কথা কহিবার জন্য একট. 
একট কারয়া কাছে আসিতে লাগল । কিন্তু তাহাতে আবার সীতা 
ভয় পাইরা বাললেন, "'হায়! ইহার সহিত কেন কথা কাঁহলাম 2 এ 
হয়তো সেই দুষ্ট রাবণই বানর সাজয়া আসয়াছে!?" 

তাহা শুনিয়া হনুমান জোড়হাতে তাঁহাকে অনেক বুঝাইল। 
শেষে, রামের সেই আধাঁটটি তাঁহার হাতে 'দিল। 

আংটি দেখিয়। আনন্দে সীতার সুন্দর মুখখানি উজ্জল হইয়া 
উঠল, মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন 'তানি মন খুলিয়া 
হনুমানকে রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষণ 
কেমন আছেন ? তাঁহারা কেন আসিয়া রাবণকে মারিয়া ফেলিতেছেন 
না? সীতাকে না দেখিয়া রামের শরীর বেশী রোগা হইয়া যায় নাই 
তো? এইরূপ কত প্রশ্নই তিনি কারলেন। রামের কথা যত জিজ্ঞাসা 
করেন, ততই তাঁহার আরো জিজ্ঞাসা কাঁরিতে ইচ্ছা করে। 
, হনুমান বাঁলল, “মা, আসুন, আপনাকে পিঠে করিয়া রামের 
কাছে লইয়া যাই।” 

বানরটি হইয়া তুমি কী করিয়া আমাকে লইয়া যাইবে ? 
হনুমান বালল, “ইচ্ছা করলেই, মা, আম ঢের বড় হইতে পার।' 
এই বাঁলয়া সে দোঁখিতে দোঁখিতে পর্বতের মতন বড় হইয়া বলিল, 

“মা, আপনার আশশর্বাদে রাবণ আর তাহার লোকজন ও ঘরবাঁড়-সহ্ধ 
এই লগ্কাটাকে আম মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে পার। আপনার 
কছু ভয় নাই! আমার 'পিঠে উঠিয়া বসুন।” 

সীতা বাঁললেন, “তাঁম যে পাঁরবে তাহা বুঁঝয়াছি। কিন্তু 
সমুদ্রের উপর দয়া যাইবার সময় আম 'নশ্চয়ই মাথা ঘ্রয়া পাঁড়য়া 
যাইব। কাজেই আমার যাওয়া ঠিক নহে। তুমি শশঘ্র তাঁহাঁদগকে 
এখানে লইয়া আইস |”? 





কুম্ভকর্ণ বধ 
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হনুমান বলিল, “মা, আপাঁন ঠিক বাঁলয়াছেন। আচ্ছা, তবে 
আমাকে এমন একটা কিছ: জানিস দিন, যাহা দোঁখয়া রামের বাস 
হইবে যে আম যথার্থই আপনাকে দেখিয়া গিয়াছি।”, 

এ কথায় সীতা' তাঁহার মাথার মাঁণ খুলয়া হনুমানের হাতে 
দলেন। হনুমান সেই মাঁণ লইয়া, সীতাকে প্রণাম কাঁরয়া তাঁহার নিকট 
1বদায় লইল । যাইবার সময় তাঁহাকে অনেক সাহস "দয়া বাঁলল, “মা, 
আপনার কোন চিন্তা নাই। শীঘ্রই আপনার কষ্ট দূর হইবে ।”। 

সীতার নকট বিদায় লইয়া হনুমান ভাবতে লাগল, সীতার 
নন্ধান তো পাইয়াছ। এখন রাক্ষসেরা কেমন যুদ্ধ জানে, তাহার গছ 
খবর লইয়া যাইতে পারলে মন্দ হয় না। 

এই ভাঁবয়া হনুমান বিষম হুপ-হাপ্, দুপদাপড চড়্চড়ু 
মড়-মড় শব্দে সেই সৃন্দর অশোক বনাঁট ভাঙতে আরম্ভ কারল। 
দোঁখতে দৌখতে সে সেই বনেব এমন দুর্দশা কারল যে, আগুন 
'দয়া পোড়াইলেও তাহার চেয়ে বেশ হয় না। এইরূপে সমস্ত 
বাগানাটকে ছারখার কারয়া, সে একাঁট 'সংহ-দরজার উপরে বাঁসয়া 
দেখতে লাগল, রাক্ষসেরা তখন কী করে। 

এদকে রাক্ষসেরা বন ভাঙার শব্দে সেখানে আঁসয়া দেখল যে, 
হনুমান তাহার কাজ শেষ করিয়া গসংহ-দরজায় চাঁড়য়া গর্জন কাঁর- 
তেছে। তখন তাহারা উধর্বশবাসে গিয়া রাবণকে বাঁলল, “মহারাজ, 
একটা ভয়ঙ্কর বানর আসিয়া অশোক বন লন্ডভন্ড করিয়াছে! বোধ- 
হয় সে রামের লোক, কেননা সে সীতার সাঁহত কথা কহিয়াছে আর 
তিনি যেখানে আছেন সে জায়গাটুকু ভাঙে নাই ।”, 

এ কথা শ্বানয়া রাবণ রাগে তাহার কুঁড়ি চোখ লাল আর কুঁড় পাট 
দাঁত কড়-মড় কারয়া তখাঁন হুকুম দিল, “শীঘ্র ওটাকে বাঁধিয়া 
আন ।” 

হুকুম পাওয়ামান্রই বড় বড় রাক্ষসেরা মহা তেজের সাঁহত হন 
মানকে বাঁধয়া আনতে চাঁলল। তাহাঁদগকে দোঁখয়া হনুমান সেই 
সিংহ-দরজার বিশাল হুড়কাটা হাতে লইয়া বালল, “জয় রামচন্দ্র 
জয়!” 

তারপর আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে রাক্ষসগ্ীলর মাথা গঠড়া 
কারয়া আবার সেই সংহ-দরজায় : উীঠয়া ভাল মানুষের মতন 
বাঁসয়াছে- যেন সে কিছুই জানে না। 

খাঁনক পরে তাহার মনে হইল যে, এ যে পাহাড়ের মতন বড় 
বাঁড়টা দেখা যাইতেছে. সেটাকে ভাঙতে পারলে তো বেশ হয় ! যেমন 
কথা তেমনি কাজ। অমনি সেই বাড়িটাকে চুরমার করিয়া হনু আবাব 

ছে-রা-৬ 
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1সংহ-দরজায় উঠিয়া বাঁসয়া আছে। 
ততক্ষণে অসংখ্য পাহারাওয়ালা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেখানে আঁসয়া 

উপস্থত হইল। হনুমানও আর কিছু না পাইয়া, সেই ভাঙা বাঁড়র 
একটা সোনার থাম লইয়াই সে সকল পাহারাওয়ালাকে 'পাঁষয়া দল । 

এঁদকে রাবণ জাম্বুমালীকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহার 
বুক পারঘের ঘায় ভাঁঙতে হনুমানের আঁধক সময় লাগল না। তারপর 
মন্তীর ছেলেরা যুদ্ধ কারতে আঁসয়াছল। তাহাদিগকেও হনুমান 
কয়েকাট হিল চড়েই শেষ কাঁরয়া আবার সেই সংহ-দরজায় উঠিয়া 
বাসয়া রহিল। 

এইরূপে হনুমান লঙ্কায় যে কাঁ ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাধাইল তাহা কা 
বালব! বড় বড় বীরেরা যুদ্ধ কাঁরতে আসে আর হনু তাহাঁদগকে 

রাক্ষস 'দিয়া রাক্ষস মারে! 
দূর্ধর, প্রঘস, বিরূপাক্ষ, ভাসকর্ণ আর যূপাক্ষ, ইহাদের এক এক 

জন অসাধারণ যোদ্ধা । হনুমান দূর্ধরের রথের উপর খালি লাফাইয়া 
পাঁড়য়াই রথ আর ঘোড়া-সুদ্ধ তাহাকে থেংলা করিয়া দিল। তারপর 
শালগাছ দিয়া বির্পাক্ষ ও যূপাক্ষকে শেষ করা, পর্বতের চূড়া "দিয়া 
প্রঘস ও ভাসকর্ণকে পেষা, আর এটাতে ওটাতে ঠোকাঠুকি করিয়া 
সঙ্গের রাক্ষসগৃঁলির মাথা ফাটানো, এ সকল তো হনুর পক্ষে কেবল 
খেলা! সে-কাজ সে চক্ষের পলকে সারিয়া আবার সেই 'সিংহ-দরজায় 
উাঁঠয়া বাঁসল। 

ইহার পর রাবণের পত্র অক্ষ আট ঘোড়ার রথে চাঁড়য়া যুদ্ধ কাঁরতে 
আসিল । সে প্রথমে অনেক বাণ মারয়া হনুমানফে একট; ব্যস্ত 
কাঁরয়াই তুলিয়াছল কিন্তু তাহার পরেই হনুমান এক চড়ে তাহার 
রথের আটটা ঘোড়াকে, আর আট কিল মারিয়া রথখানিকে গড়া করিয়া 
দল তখন অক্ষ রথ হইতে না নাময়া আর যায় কোথায়? আর হনহও 
তখন তাহার পা ধাঁরয়া তাহাকে মাঁটর উপর এমাঁন এক আছাড় দল 
যে, তাহাতেই বেচারা একেবারে চুরমার ! 

অক্ষের মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাবণ তাহার বড় ছেলে ইন্দ্রাজংকে 
যুদ্ধে পাঠাইয়া দিল । ইন্দ্রীজতের মতন যোদ্ধা লঙ্কায় আর কেহ 'ছিল 
না। কন্তু সে আঁসয়াও প্রথমে হনুমানের কিছ কাঁরতে পারে নাই। 
আর, কা কাঁয়াই বা পাঁরবে ? বাণ আসিবার আগেই হনুমান সাঁরয়া 

বাঁসয়া থাকে. কাজেই তাহা আর তাহার গায় লাগতে পারে না। তাহা 
দেখিয়া ইন্দ্রুজং রাগের ভরে একেবারে ব্ক্ষাস্্ ছাঁড়য়া দিল। বরক্গা 

তাহাকে সেই অস্ব দিয়াছলেন। সে অস্ত্রকে কেহ আটকাইতে পারে 
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না; কাজেই হনুমানও তাহা আটকাইতে পারল না। আবার হনু- 
মানকে রক্ষা বর 'দিয়াছলেন যে, কোন অস্মেই তাহার মৃত্যু হইবে না। 
সৃতরাং, ব্রন্মাস্ত্ও তাহাকে মারিতে না পারয়া, খাল বাধয়া ফোলল। 

হ্মাচ্তে বাঁধা পাঁড়য়া হনূমান ভাবল, “বেশ হইয়াছে! এখন এরা 

কথাবার্তা কাহতে পারব 1 . 
হনুমান বাঁধা পাঁড়য়াছে দৌখয়া রাক্ষসেরা আনন্দে নাচতে 

লাগল। তাহারা মোটা মোটা দাঁড় আনিয়া তাহাকে তো শন্ত কারিয়া 
বাঁধলই, তাহা ছাড়া তাহাদের যতদূর সাধ্য গাল দিতে আর ভেঙ- 
চাইতেও ছাড়ল না। হনুমান 'কছুই করে না, খাল চেপ্চাইতেছে। 
'  এঁদকে কিন্তু রন্গাস্ত্ের বাঁধন খুলিয়া গয়াছে। কারণ, সে বাঁধন 
 এমান রকমের যে, তাহার উপর আবার দাঁড় দয়া বাঁধতে গেলে তাহা 
 আপাঁন খ্যালয়া যায়। যাহা হউক, বাঁধন যে খাঁলয়া গিয়াছে, এ কথা 
হনুমান রাক্ষসাঁদগকে জানতে দিল না। ইন্দ্রীজৎ টের পাইল বটে.িন্তু 
' অন্য রাক্ষসেরা তাহার কিছুই বুঝিল না। তাহারা মনে কারিল, বাঃ, 
ধূব মজবূত কাঁরয়া বাঁধয়াছি! তারপর হেইয়ো! হেইয়ো!? কাঁরয়া 
তাহারা হনুমানকে মারতে মারতে রাবণের সভায় লইয়া চালল। 

সেখানে রাক্ষসেরা তাহাকে দোখয়া কী আশ্চর্যই হইল! কেহ 
বলল, “আরে, এটা এখানে কী কাঁরতে আসল 2, কেহ বলিল, 
এটাকে মারয়া ফেল।'' কেহ বাঁলল, “পোড়াইয়া ফেল!” কেহ 
বলল, “খাইয়া ফেল!" এই বলিয়া তাহারা হনুমানকে লইয়া টানা- 
টান কারতে লাগল। 

হনুমান 'কছু বলে না। সে কেবল ব্লমাগত রাবণকে আর তাহার 
সভার ঘরখান চাঁহয়া দোখতেছে। মাঁণ-মাঁনকের কাজ করা স্ফাঁটকেব 
সংহাসনে রাবণ বাঁসয়া আছে। তাহার দশ মাথায় দশাঁট ঝকঝকে 
সানার মূকুট। শরীরাঁট কুচকুচে কালো, তাহাতে রন্তচন্দন মাখানো, 
তাহার উপর সোনার হার। এক একটা মুখ যেন এক একটা জালা! 
তাহাতে আবার দাঁতিগৃলি ধারালো আর ঠোঁটগুলি ঝুলিয়া পাঁড়য়াছে। 
রিদয় ররর দারদা 

র নহে! 

এঁদকে রাক্ষসেরা হনৃমানকে কত কথাই "জিজ্ঞাসা কাঁরতেছে_- 
“তুই কোথা হইতে আঁসয়াছিস 2 “এখানে আসাল কী কারতে 2” 
“বন ভাঙল কেন?” “কে তোকে পাঠাইয়াছে 2” “ঠিক কারয়া বল্, 
নে এখান তোকে ছাড়য়া দিব, মিথ্যা কাঁহলে মাঁরয়া 
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তাহা শানয়া হনুমান রাবণকে বাঁলল, “রাজা রাবণ, আম 
তোমাকে দেখিতে লকঙ্কায় আঁসয়াঁছলাম। সহজে তোমার দেখা না 
পাইয়া বন ভাঁঙয়াছ। তাহাতে রাক্ষসেরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরতে 
আসল, কাজেই আমিও তাহাঁদগকে মারয়াছি। আম রামের দূত, 
পবনের পত্র, আমার নাম হনুমান । তোমার ধনজন এত আছে, তোমার 
কি এমন অন্যা কজ করা উচিত £ তোমার ভালোর জন্যই বাঁলতোছি, 
সশভাকে রাখও্ড না; তাহা হইলে তোমার প্রাণ যাইবে । কী বালব, 

রাম আমাকে অনূমাতি দেন নাই, নাহলে আম এখাঁন তোমার লঙ্কা 
গড়া কারয়া রাখিয়া যাইতাম।?: 

তখন রাবণ তাহার লাল লাল কুঁড়টা চোখ ঘুরাইয়া বাঁলল, 
“কোথায় জল্লাদ সকল. কাট তো এটাকে!" কিন্তু বিভ্ষণ তাহাকে 
বারণ কারিল। 

বিভীষণ রাবণের ছোট ভাই; সে আত বুদ্ধমান লোক। সে 
বলিল, “মহারাজ, করেন কঃ দৃতকে ক কখনও মারতে আছে? 
তাহাতে যে ভয়ানক পাপ! দৃতকে চাবুক মারা যায়, তাহার মাথা 
মুড়াইয়া দেওয়া যায়, শরীরের কোন স্থান খোঁড়া কারয়াও দেওয়া 
যায়, কন্তু তাহাকে মারা কখনই হইতে পানে না। আর এটাকে মারয়া 
ফোললে খবর লইয়া কে যাইবে? তাহা হইলে রাম লক্ষমণই বা কী 
কারয়া এখানে আসিবে, আর রাক্ষসেরাই বা কী করিয়া তাহাদিগকে 

িভষণের কথা শুনিয়া রাবণ বালল্, “বিভীষণ, ঠিক বাঁলয়াছ। 
ইহাকে মারিয়া কাজ নাই। এই দুষ্টের লেজ পোড়াইয়া দাও, তাহা 
হইলে দেশে গিয়া আর মুখ দেখাইতে পারবে না”? 

তখন রাক্ষসেরা বোঝা বোঝা নেকড়া আ'নয়া হনুমানের লেজে 
জড়াইতে লাগল । যত জড়ায় হনুমানের লেজ ততই বড় হয়,আর বেশী 
নেকড়া লাগে । লব্কার নেকড়া ফুরাইয়া যাইবার গাঁতক আর-কি! 

| 

সেই লেজের আগুন 'দিয়া হনুমান যে কী কাণ্ড কাঁরবে, তাহা 
আগে জানলে কখনই তাহারা এমন কাঁরয়া তাহাতে আগ্ন ধরাইত 
না। হনমান প্রথমেই তো সেই জহলন্ত লেজটি ঘুরাইয়া রাক্ষসাদগকে 
মারতে আরম্ভ করিল। যত মারে বাক্ষসেরাও ততই বেশস কারয়া 
তাহাকে বাঁধে, আর তাহাকে দেখিয়া ছেলে বূড়া স্তীলোকেরা হাত- 
তালি দিয়া হাসে। এইরূপ করিয়া রাক্ষসেরা লঙ্কার গলি গলি 
হনঙ্গঃনকে লইয়া তামাসা দেখাইতে লাগিল । অবশ্য. এ খবন স্টতার 
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বনছে পেশীছতে আঁধক বিলম্ব হইল না। তাহা শুনিয়া সীতা মনে 
সনে বাললেন, “হে দেবতা আগ্ন, আঁম যাঁদ কোন পণ্য কাজ কাঁরয়া 
থাক তবে তুম হনুমানকে পোড়াইও না।” 

এঁদকে হনুমান ভাবিতেছে, “কী আশ্চর্য! আমার লেজে এত 
আগুন, তবু তাহাতে জবালা নাই কেন? আগুন যেন আমার কাছে 
'হমের মতন লাগিতেছে! বুঁঝয়াঁছ, আমার পতা পবন, আর রাম 
এবং সাঁতা, ইহাদের দয়াতেই এইরূপ হইয়াছে ।”। 
| তখন সে মুহূর্তের মধ্যে তাহার শরীরটাকে খুব ছোট কারয়া 
ফেলিল। তাহাতে বাঁধনের দাঁড়গুঁলি আপনা হইতে খুলিয়া পড়ায় 
রাক্ষসেরা আর তাহাকে ধাঁরয়া রাখতে পারিল না। 
. বাঁধন ঝা়িয়া ফেলিয়া হনুমান ভাবিল, “এখন কণ কারি ? সমুদ্র 
ডঙ্ডাইয়া, ধন ভাউয়া, রাক্ষস অনেক মারয়াছ। এখন এই লেজের 
সাগুন দিয়া এইসকল ঘর দুয়ার পোড়াইতে পারলেই কাজ শেষ 
য়।?। 

যেই এই কথা মনে করা, অমাঁন এক লাফে একেবারে ঘরের চালে 
গয়া উঠা। তারপর ঘর হইতে ঘরে, সেখান হইতে বাগানে, বাগান 
হইতে আবার ঘরের ছাদে, এইরূপ কাঁরয়া হনুমান লঙ্কায় আগুন 
শাগাইয়া ফিরিতে লাগল। আগুন যতই জহলিয়া উঠিল, বাতাসও 
তেই ছ্টয়া চলিল, আর হনুমানও ততই মনের সুখে গজন কবিতে 
নাগিল। 
, সোৌঁদন লঙকায় কী সর্বনাশই উপাস্থত হইয়াছিল! যোদকে 
হিয়া দেখা যায়, সেইদিকেই আগুন দাউ-দাউ কাঁরয়া জবাঁলতেছে। 
ধাঁয়ায় আকাশ অন্ধকার, রাক্ষসেরা যে পথ দোঁখয়া পলাইবে, তাহারও 
জা নাই। চাঁরাঁদকে কেবল বাতাসের শোঁ শো, পোড়া কাঠ ফাটার 
টপট, বাঁড়ঘর পড়ার মড়-মড়, আর রাক্ষসাঁদগের হায় হায়! 
নচারারা পাগলের মতন ছ;টাছাট কারতেছে আর বলিতেছে, “হায় 
ঠায়! সর্বনাশ হইল !"' “বাবা গো! এটা কী আসল!” ছেলে বুড়া 
নী পুরুষ কত রাক্ষস যে প্2াড়য়া মারল, তাহার লেখাজোখা নাই! 

নবাইয়াছল। কিন্তু লঙ্কার সে সর্বনেশে আগুন কেহই নিবাইতে 
ারল না। সৌঁদন আগুনের তামাসা দেখিয়া হনুমানের মনে বড়ই 
নন্দ হইয়াছিল । 

কিন্তু তাহার আনন্দ আঁধকক্ষণ রাঁহল না। এতক্ষণ সে লঙ্কা 
গাড়াইতে ব্যস্ত ছিল, তাই সীতার কথা তাহার মনে হয় নাই । তাঁহার 
থা মনে হইবামান্্ই সে ভয়ে আর দঃখে আঁস্থর হইয়া ভাবতে 
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লাগল, হায় হায়! কী কারলাম? সীতাকে-সুদ্ধ বুঝ পোড়াইয়া 
মারলাম! সে অমান দুই লাফে গিয়া সীতার 'নকট উপাস্থত হইয়া 
দৌঁখিল, কী আশ্চর্য! লঙ্কা প্নাড়য়া ছারখার হইয়াছে কিন্তু সীতার 
কিছুই হয় নাই! ইহাতে হনুমানের যে কী আনন্দ হইল তাহা কী 
বালব! তারপর সে সীতাকে অনেক সাহস দয়া আর তাঁহার পায়ের 
ধূলা লইয়া সেখান হইতে বদায় হইল । 

লঙ্কার কাছেই আরম্ট পর্বত। হনুমান সীতার নিকট বিদায় 
লইয়া সেই পর্বতে "গয়া উাঁঠল। তাহার মনে হইল যে, সেখান হইতে 
লাফ দিলে সমুদ্র পার হওয়ার স্াবধা হইবে। 

এঁদকে হনুমানের সঙ্গের বানরেরা সমুদ্রের ধারে অপেক্ষা কাঁর- 
তেছে। তাহারা কেবল ভাবিতেছে, কখন হনুমান 'ফাঁরয়া আসিবে । 
এমন সময় দূর হইতে তাহারা তাহার গজন এবং শো শোঁ শব্দ 
শুনিতে পাইল। তাহা শুনিয়া জাম্ববান বালল, “নশ্চয় হনুমান 
সাঁতার সন্ধান পাইয়াছে; নাহলে এত চেশ্চাইবে কেন 2? 

জাম্ববানের কথায় বানরেরা আনন্দে লাফালাফি কারিতে লাগল । 
তাহাদের কেহ গ্রাছে চড়ে, লেজ নাড়ে, কেহ কাপড় উড়ায়, আবার 
কেহ কেহ মাথা তুলিয়া খাঁল হনুমানের পথের 1দকে চাঁহয়া আছে। 
মিসস রগানাদরারি রা গানটির 

| 

তাহাকে দেখিয়া বানরেরা কি তাহাদের আনন্দ সামলাইয়া 
রাখতে পারে! তাহাকে আদর আর সম্মান দেখাইতে কেহ তাহার 

কেহ কেহ 'কাঁচামাঁচ করে। অনেকে কেবল হাতজোড় কারয়া দাঁড়াইয়া 
আছে। হনুমান আগে জাম্ববান, অঙ্গদ প্রভাত গুরুজনকে প্রণাম 
কারয়া তারপর সীতার এবং লঙ্কার খবর সকলকে শুনাইল। 

এতাঁদনে বানরাঁদগের মনে আবার সুখ আসিয়াছে। তাহাদের 
কাজ হইয়াছে, এখন সংবাদ লইয়া দেশে 'ফারিবার সময় উপাস্থত। 
ঠারবার পূর্বে একবার তাহারা মনে করিয়াছিল সাঁতাকে সঙ্গে 
করিয়া লইয়া যাইবে ধিন্তু শেষে ভাঁবয়া দেখিল যে, রামের অনূমাত 
1ভন্ন তাহা করা উচিত নহে । সৃতরাং, তাহারা তাড়াতাঁড় 'কাঁচ্কন্ধ্যায় 
1ফাঁরয়া চালল। 

তাহারা যখন 'কাচ্কিন্ধ্যার কাছে সমগ্রীবের মধূবনে আসিয়া 
উপাস্থিত হইল, তখন তাহাদের উৎসাহ আর থামাইয়া রাখিতে পাঁরিল 
না। অঙ্গদ বাঁলল, “তোমরা পেট ভাঁরয়া মধু খাও ।” তাহা শুনিয় 
বানরেরাও আর 'তিলমান্ন বিলম্ব কাঁরল না। পেট ভাঁরয়া মধু আর 
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ফল তো তাহারা খাইলই, তাহার উপর আবার গাছপ।লা ভাঁঙয়া 
বনের দুর্দশার একশেষ কারল। 

সংগ্রশবের মামা দাধমৃখ সেই বনের প্রহরী 'ছিল। সে তাহাঁদগকে 
কত বারণ কাঁরল, কত ধমকাইল, দুই-এক জনকে মাঁরলও। কিন্তু 
বানরেরা দি তাহাতে থামে? বরং তাহারা উল্টয়া দাধমুখেরই নানা- 
রকম দুর্দশা কারল। তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া, লেজ ধাঁরয়া 
টানিয়া বেচারার আর কিছু রাখিল না। 

তখন বেচারা কাঁদতে কাঁদতে সগ্রীবের নিকট গিয়া নালিশ 
করিল। শুনিয়া সগ্রীব বালল, “মামা, তোমার কথা শুনিয়া বড় 
সুখী হইলাম। নিশ্চয় উহারা সীতার সন্ধান পাইয়াছে, না হইলে 
কি এমন পাগলাম কারতে পারে £ শীঘ্র গিয়া উহাঁদগকে পাঠাইয়া 
দাও ।?' 

দাধমুখও তাহা শুনিয়া ভাবল, “বা! তাই তো, উহারা নিশ্চয় 
সীতার খবর আনিয়াছে!?” তখন কোথায় বা গেল তাহার বেদনা, 
কোথায় বা গেল তাহার কান্না। সে সকল দুঃখ ভুলিয়া অমান হনুমান 
প্রভৃতিকে আনিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। 

তাহারা আসিলে রাম লক্ষণ আর সগ্রব সকল কথাই শুনিতে 
পাইলেন। হনুমান রামকে সীতার সংবাদ বাঁলয়া সেই মাঁণ তাঁহার 
হাতে দিল। রাম মণি হাতে লইয়া বার বার তাহা দেখিতে লাগিলেন। 
তারপর তাহা বুকে চাপিয়া ধারলেন, আর তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর- 
ঝর কারত্বা জল পাঁড়তে লাশিল। 
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তারপর সকলে উৎসাহে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া লওকায় চলিল। 
সকলের আগে চিল নল। সে পথ পরীক্ষায় বড়ই পশ্ডিত। কোন্ 
পথ ভাল, কোথায় পরিজ্কার জল, কোথায় মিষ্ট ফল, নলের সব মুখস্থ 
আছে। নল যে পথে যাইতেছে, সেই পথ ধাঁরয়া অন্যেরা তাহার পিছ 
পিছু চলিয়াছে। হনুমান রামকে আর অঞ্গদ লক্ষঃণকে পিঠে 

দোখিয়া, মনের সুখে দল বাঁধিয়া চলিয়াছে। এইর্পে তাহারা সেই 
মহেন্দ্র পর্বতের কাছে সমুদ্রে ধারে আসিয়া উপাস্থত হইল । 

এঁদকে রাবণ রাক্ষসদের সাঁহত.বাঁসয়া পরামর্শ কারতেছে। সে 
বাঁলিল, “বড়ই যে মুস্কিল দেখিতেছি ! লঙ্কায় আ'সয়া প্রবেশ করা তো 
যেমন তেমন কঠিন কাজ নহে! সেই কাজ সামান্য একটা বানরে কারয়া 
গেল, ঘরবাঁড়ও ভাঙল, এতগ্াল রাক্ষসও মারিল! বল দোঁখ এখন 
কাঁ করা যায়।?? 

রাক্ষসেরা বাঁলল, ''সে কী মহারাজ! আমাদের এত সৈন্য, এত 
অস্ত আর আপাঁন এমন বীর! পাঁথবী. আকাশ, পাতাল আপাঁন জয় 
কারয়াছেন। বানর আর মানুষকে আপনার কীসের ভয়? আপনার 
নজেরও যুদ্ধ কারতে হইবে না, একা ইন্দ্রাজংই তাহাঁদগকে মারিয়া 
শেষ করিবেন।" 

বজজদংষ্ট্র বলিল, “আমি একটা বুদ্ধ করিয়াছি। জোয়ান 
জোয়ান রাক্ষসেরা ভরতের সৈন্য সাজয়া উহাদের কাছে যাইবে । উহারা 
কিছুতে বাঝতে পারিবে না। আর ইহার মধ্যে আমাদের লোকেরা 
এক সময় তাহাঁদগকে বাগে পাইয়া মারিয়া শেষ কারবে।?, 

বাক্ষসেরা সকলেই এইরূপ বঁলিতেছে, তাহা দেখিয়া 'িবভাঁষণ 
বাঁলল. “মহারাজ. যাহার জোর নাই সে কি সাহস করিয়া লঙ্কায় 
যদ্ধ করিতৈ আসে ১ রামের সীতা রামকে ফিরাইয়া দন, নাহলে বড়ই 
বিপদ হইবে । আপাঁন রামের এত আনম্ট কাঁরয়াছেন, তাহাতেই তো 
রাম যুদ্ধ করিতে আসলেন। এ কাজ আপনার উচিত হয় নাই।! 
বিভীষাণর কথা শুনিয়া রাবণ রাগের ভরে সভা হইতে চাঁলয়া গেল। 

পরাঁদন আবার মস্ত সভা। সেদিনও খোসামূদে রাক্ষসেরা 
বালল, “মহারাজ, কোন ভয় নাই, যুদ্ধ করুন|" আর কেবল বিভীষণ 



লওকাকাণ্ড ৭৫ 

বাঁলল, “শনঘ্র সীতাকে 'ফিরাইয়া দিন।” সেজন্য রাবণ রাগের ভরে 
তাহাকে যত ইচ্ছা গাঁল "দয়া শেষে বাঁলল, “হতভাগা, আর কেহ যাঁদ 
এই কথা বাঁলত, তাহা হইলে এখানি তাহাকে কাটয়া ফোঁলতাম !” 

তখন বিভাীষণ বাঁলল, “মহারাজ, আপাঁন আমার গুরুজন। 
আপনাকে বুঝাইতে পার, আমার এমন সাধ্য কীঃ আমার অন্যায় 
হইয়া থাকিলে ক্ষমা করিবেন। ভাল কথা বাঁলতে গেলাম, তাহাতে 
আপনার এত রাগ হইল। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন; 
আমি চলিলাম।” এই বাঁলয়া বিভীষণ আর চারজন রাক্ষস সঙ্গো 
লইয়া সেখান হইতে চাঁলয়া গেল। 

রাবণের সভা ছাঁড়য়া বিভীষণ আর সেই চারজন রাক্ষস সমুদ্র 
পার হইয়া রামের নিকটে চলিয়া আসল । সেখানে সুগ্রীব আর অন্য 
অন্য বানরাদগকে দৌঁখয়া বিভীষণ বাঁলল, “আম রাবণের ভাই, 
আমার নাম বিভীষণ। আমি সীতাকে ফিরাইয়া দিবার কথা বলাতে 
রাবণ আমাকে গালি দিয়াছেন। তাই আম রামের কাছে আঁসয়াছি।” 

এই কথা শুনিয়া সুগ্রশীব তাড়াতাঁড় রামের কাছে গিয়া সংবাদ 
দিল। বভীষণকে সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। হনহমান ছাড়া 
বানরাঁদগের অন্য কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে নাই। তাহারা সকলেই 
[বিভীষণকে জায়গা 'দতে রামকে বার বার নিষেধ কাঁরল। খালি 
হনুমান বলিল, “উহার মুখ দোখয়া তো দূম্ট লোক বাঁলয়া বোধ 
হয় না। ও যথার্থই আমাদের সহিত বন্ধুতা কাঁরতে আঁসয়াছে। 
উহাকে জায়গা দেওয়া উাঁচত। 

সকলের কথা শুনিয়া রাম বাঁললেন, “যে আশ্রয় চায় তাহাকে 
আশ্রয় দেওয়া উচিত। সে যাঁদ দুস্টও হয়, তথাঁপ তাহার এমন 
ক্ষমতা নাই যে আমার আনম্ট করে। তোমরা শীঘ্র তাহাকে ডাঁকয়া 
আন।; 

তখন 'বিভীষণ আঁসয়া রামকে প্রণাম কাঁরয়া বাঁলল, “রাবণ 
আমার অপমান কাঁরয়াছেন, তাই আমি আপনার নিকট আঁসিয়াছি। 
এখন আপনার ইচ্ছা হয় আমাকে রাখুন, না হয় মারিয়া ফেলুন ।”? 

রাম 'মম্ট কথায় তাহার ভয় দূর কাঁরয়া বাঁললেন, “বভীষণ, 
আম রাবণকে মারিয়া তোমাকে রাজা কারিব।” 

বিভষণ বাঁলল, “আম প্রাণ দিয়া আপনার সাহায্য কাঁরব।” 
তখন রাম লক্ষণকে বাঁললেন, “চল, আমরা এখানেই 'বিভীষণকে 

লঙ্কার রাজা করি ।” 
রাজা হইবার জনা স্নান কাঁরতে হয়. সেই স্নানকে আভষেক বলে। 

রামের কথায় লক্ষণ তখনই সমুদ্রের জলে আভিষেক করিয়া বিভীষণকে 
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লঙ্কার রাজা করিলেন। তারপর সংগ্রীব আর হনুমান 'বিভীষণকে 
জিজ্ঞাসা কাঁরল, “মহাশয়, সমুদ্র পার হইব কণ কাঁরয়া 2” 

াবভীষণ বাঁলল. “রাম যাঁদ সমুদ্রের পূজা করেন, তবে অবশ্য 
সমুদ্র পার হওয়া যাইবে ।” 

বানরেরা তখনই পুজার জোগাড় কারয়া সমুদ্রের ধারে কুশাসন 
বিছাইয়া দল । রাম তাহাতে বাঁসয়া সমুদ্রের পূজা আরম্ভ কাঁরলেন। 
পূজা শেষ হইলে সমদ্রকে প্রণাম করিয়া তিনি সেই কুশাসনের উপর 
শুইয়া রাহলেন। এক দন, দুই দিন, তন দিন, চার দিন রাম 
সেইখানে পাঁড়য়া আছেন, তবুও সমুদ্র তাঁহার সংবাদ লয় না। তাহা 
দেখিয়া রাম বলিলেন, “এত করিয়া পৃজা করিলাম, আর তুমি গ্রাহ্যই 
কারলে না! তোমার এতই অহঙ্কার ! আচ্ছা দৌখ, তোমাকে শুষয়া 
ফেলিতে কতক্ষণ লাগে!” 

এই বলিয়া রাম ধনুক লইয়া তাহাতে রুহ্ধাস্্র জৃূঁড়লেন। সে 
অস্তের তেজে চন্দ্র সূর্য অবাধ কাঁপতে লাগল আর সমছুও প্রাণের 
ভরে অমাঁন হাতজোড় করিয়া উপাস্থত হইল। তারপর সে রামের 
নিকট অনেক মিনাত করিয়া বলিল, “এই নল বিশ্বকর্মার পনন্ন। 
নল আমার উপর সেতু বাঁধয়া দলেই সকলে পার হইতে পাঁরবে। 
পারি ররীলিরাররা জার বা রারাগ সারির 

|: 

তখনই বানরেরা গাছ আর পাথর আনিয়া সমুদ্রের ধারে ফেলিতে 
লাগিল। নল কী আশ্চর্য কারকর! সেই গাছ পাথর দিয়া একশত 

লাগিল না। সেই সেতুর উপর "দিয়া সকলে পার হইয়া লগ্কায় আসিল। 
রাম লঙ্কায় আঁসয়াছে শুঁনয়া রাবণ শুক আর সারণ নামক 

তাহার দুই মন্ত্রীকে চুপি চুপি রামের সৈনা দোখবার জন্য পাঠাইয়া 
[দিল। শুক ও সারণ বানর সাঁজয়া গিয়াছল কিন্তু সে ফাঁকতে 
বিভীষণ ভূলিল না। সে তাহাদগকে ধরিয়া রামের কাছে লইয়া গেল। 

শুক ও সারণ তো ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে, এ যাল্না আর তাহা- 
দের রক্ষা নাই; কেন না. শত্রুর লোক এঁর্প চুরি কাঁরয়া খবর লইতে 

মা “আমরা রাবণের হুকূমে আপনার সৈন্য গাঁণতে আঁসিয়া- 
টি? 

তাহা শুনয়া রাম হাসিয়া বাললেন, “তোমাদের 'কছু ভয় নাই। 
যঁদ সৈন্য দেখা হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিন্তে ঘরে চালয়া যাও। আর, 
যাঁদ দেখা না হইয়া থাকে, তবে ভাল কারয়া দেখিয়া যাও 1” 
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এ কথা শুনিয়া শুক ও সারণ রামকে কত আশশরবাঁদই করিল ! তার- 
পর তাহারা গিয়া রাবণকে বাঁলল, ''মহারাজ, যুদ্ধ কাঁরয়া কাজ নাই। 
ইহারা বড় ভয়ানক বীর! সীতাকে 'ফরাইয়া দন”, 

রাবণ বাঁলল, “তোমরা যে ভারী ভয় পাইয়াছ! বল দোঁখ, এই 
পাঁথবীতে এমন কে আছে যে আমাকে যুদ্ধ করিয়া হারাইতে 
পারে 2" এই বাঁলয়া সে ছাদে উঠিয়া দৌখতে গেল, রামের সৈন্য 
কীর্প। 

শাদা শাদা মেঘ আসয়া যেমন কাঁরয়া আকাশ ঢাকে, তেমাঁন 
কারয়া বানরেতে লঙ্কার চাঁরাদক ছাইয়া গিয়াছে । সেইসকল সৈন] 
দেখাইয়া সারণ রাবণকে কাঁহল, “মহারাজ, এ দেখুন নীল বীর দশ 
হাজার যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে । এ দেখুন বালীর পত্র অঞ্গদ, 
উহার সঙ্গে অনেক কোটি সৈন্য। এ নল, যে এ সেতু বাঁধয়াছে। এ 
শ্বেত, এ কুমুদ, এ চণ্ড, এ সংরম্ভ, এ শরভ, এ পনস, এ বিনত, এ 
গবয়, এ হয়। এ জাম্ববান, দেখুন তাহার সাঁহত কত ভাল্ল্ক 
আসিয়াছে! এ রম্ব, এ সন্নাদন, এ প্রমাথী, এ গাবক্ষ, এ কেশরী, এ 
শতাবলী। মহারাজ, এ যে শাল গাছের মতন বড় বড় বানর দাঁড়াইয়া 
আছে, উহারা স্মগ্রীবের লোক। উহাদের বাঁড় 'কাঁচ্কন্ধ্যায়, উহারা 
সকলেই বড় বড় বীর। উহাদের মধ্যে হনূমানকে বোধহয় 'চনিতে 
পাঁরয়াছেন। হনুমানের কাছে 'যাঁন বাঁসয়া আছেন, তান রাম। 
তাঁহার কথা আর ক বালব! যেমন দৌখতে সূন্দর, তেমাঁন দয়াল,, 
তেমাঁন বিদ্বান, তেমাঁন ধাঁর্মক, আর তেমাঁন বীর। উতহার পাশে 
এ লক্ষণ বাঁসয়া, সোনার মতন রঙ. কোঁকড়ানো কাল চুল, চওড়া 
বুক। দোঁখতে যেমন, গুণেও তেমাঁন। উত্হার মতন বীর কোথাও 
নাই। লক্ষণের পাশে এ দেখুন বিভীষণ বাঁসয়া আছেন। শৃনিয়াছ, 
রাম নাক তাঁহাকে লঙ্কার রাজা কাঁরয়াছেন। এ সতগ্রীব, যাহার 
গলায় সোনার হার আর শরীর পাহাড়ের মতন বড়। 

"মহারাজ এক শত লক্ষে এক কোট হয়। লক্ষ কোটিতে এক 
শওকৃ, লক্ষ শঙ্কৃতে এক মহাশঙ্কু. লক্ষ মহাশঙকুতে এক বন্দ. লক্ষ বন্দে 
এক মহাব্ন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দে এক পদ্ম, লক্ষ পদ্মে এক মহাপদ্ম, 
লক্ষ মহাপদ্মে এক খর্ব, লক্ষ খর্কে এক সমদ্দ্র, লক্ষ সমুদ্রে এক 
মহৌঘ। রামের সঙ্গে এইরূপ এক হাজার কোঁট, এক শত শঙ্কু, এক 
হাজার মহাশঙকু, এক শত বৃন্দ, এক হাজার মহাবৃন্দ, এক শত পদ্ম, 
এক হাজার মহাপদ্ম, এক শত খর্ব, এক শত সমুদ্র আর এক হাজার 
মহোঘ সৈন্য আসিয়াছে ।?, 

এ সকল দেখিয়া শুনিয়া রাবণের মনে খুবই ভয় হইল শকন্তু সে 
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তাহা শুক সারণকে জানতে দিল না। বাঁহরে সে যার-পর-নাই রাগ 
দেখাইয়া, শুক সারণকে বাঁকয়া সেখান হইতে তাড়াইয়া গদল। 

এরপর একদিন কী হইল শুন। লঙ্কার বিদ্যাঁজ্জহব নামে 
একটা জাদুকর রাক্ষস ছিল। রাবণ তাহাকে দিয়া ঠিক রামের মাথার 
মতন একটা মাথা আর তাঁহার ধনুর্বাণের মতন ধন্র্বাণ প্রস্তুত করা- 
ইল! তারপর অশোক বনে গিয়া সেই মাথা আর ধনুক সীতাকে দেখাইয়া 
বাঁলল, “এই দেখ, তোমার রামকে আমরা মাঁরয়া ফোলয়াছ। রাঁন্রতে 
যখন তাহারা ঘুমাইতোঁছল তখন আমার সৈন্যেরা গয়া তাহার মাথা 
কাটিয়ছে আর িভীষণকে ধারয়া আনয়াছে। লক্ষণ পলাইয়াছে, 
সুগ্রীবের ঘাড় ভাঙিয়াছে, হনৃমান-জাম্ববান প্রীতি আর সকলে মারয়া 
গিয়াছে। এখন আর রামের কথা ভাবিয়া কী কারবে 2” 

রাবণের কথা শাীনয়া আর সেই মাথা দেখিয়া সীতা ভয়ানক 
কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় একটা দারোয়ান আঁসয়া রাবণকে 
ডাঁকয়া লইয়া গেল। রাবণ যাইতে না যাইতেই সেই জাদুর তৈয়ার” 
মুশ্ড আর ধনুক কোথায় যে মিলাইল, কিছ বুঝা গেল না। 

[বতাীষণের স্ত্রী সরমা সবদা সতার কাছে কাছে থাঁকত। রাবণ 
চাঁলয়া গেলে পরেও সীতা মাঁটতে লুটাইয়া কাঁদতেছেন দোঁখয়া। 
সরমা বলিল, “সীতা, তুম কাঁদতেছ কেন ? রাবণের কথাই সকলই 
মিথ্যা। যুদ্ধও হয় নাই, রামেরও কিছু হয় নাই।- আম নিজে 
তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি। রাক্ষসেরা বড়ই ভয় পাইয়াছে। রাম 

সীতা এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময় বানরাদগের গন 
শুনা যাইতে লাগিল। সেই গর্জন শুনিয়া রাক্ষসেরা মনে কাঁরল, 
বুঝি সর্বনাশ উপাস্থত। 

রামের সৈন্য যেখানে ছিল, তাহার কাছেই সৃবেল পরত । সেই 
পৰতের উপর হইতৈ লগকার সকলই দোঁখতে পাওয়া যায়। তাই 
পরাদন সকালে উঠিয়া সকলে সেখান হইতে লব্কার শোভা দোঁখতে 
লাগল। সেই লঙ্কার উত্তর দরজার কাছে রাবণ 'নিজে দাঁড়াইয়া । 
তাহার দুই পাশে চামর ঝুলিতেছে, মাথার উপরে শাদা ছাতা, গলায় 
পাজমাতির মালা। 

রাবণকে দৌঁখিয়া সগ্রীবের আর সহ্য হইল না। সে তখনই এক 
লাফে সেই পর্বতের উপর হইতে একেবারে লঙ্কার দরজার উপরে "গিয়া 
পাঁড়ল। আর এক লাফে একবারে রাবণের ঘাড়ে। ঘাড়ে পাঁড়য়াই 
হাঁসতে হাসিতে তাহার মুকুটটি কাড়িয়া লইয়া মাটিতে এক আছাড়! 
তারপর দুইজনে মল্লযুদ্ধ। রাবণ সহগ্রীবকে ধারিয়া মাটিতে আছড়াইল, 
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সগ্রীবও রাবণকে আছড়াইল। কিল, চড়, লাথ দুইজনে দুইজনকে 
যে কত মারিল তাহার লেখাজোখা নাই। এইরূপে রাবণকে অপমান 
আর নাকাল কাঁরয়া সুগ্রীব এক লাফে আবার সবেল পর্বতে চলিয়া 
আসল । লজ্জায় তখন রাবণের মুখে আর কথাটি নাই! 

তারপর রামের সৈন্য পর্বত হইতে নাময়া লঙ্কার দরজায় 
আসিয়া উপাস্থত হইল। লঙ্কার কোন দরজা 'দয়াই তাহারা রাক্ষস- 
ণদগের বাহর হইবার পথ রাখল না। উত্তর দরজায় রাবণ 'ছিল, 
রাম-লক্ষমণ 'নজেরা গিয়া সেই দরজা আটকাইলেন। মৈন্দ, শদ্বাবদ 
আর নীল পূর্ব দরজা আটকাইলেন। গয়, গবাক্ষ আর" গবয়কে লইয়া 
ধাষভ দাক্ষণ দরজায় রাহল। পশ্চিম দরজায় গাছ-পাথর লইয়া নিজে 
হনুমান। উত্তর. দরজা আর পশ্চিম দরজার মাঝখানে সগ্রীব। এই- 
রূপে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।. এখন রাবণ বাহরে 
আসিলেই হয়। 

তখন রাম অঙ্গদকে রাবণের সভায় পাঠাইয়া দিলেন রাবণ পান্র 
মন্ত্র লইয়া বাঁসয়া আছে, এমন সময় অত্গদ সেখানে গিয়া রাবণকে 
বালল, “আমি শ্রীরামের দূত, আমার নাম 'অঙ্গদ। আমার পিতার নাম 
বালী; তাঁহার কথা বোধহয় তোমার এখনও মনে আছে। রাম 
বাললেন, তুমি শীঘ্র বাহরে আঁসয়া যুদ্ধ কর। [তিনি তোমাকে বধ 
করিয়া বিভনষণকে লঙ্কার রাজা কারবেন।” 
এখানে একটা হাঁসির কথা বলি। অগ্গদ যে রাবণকে তাহার 

পিতার নাম বালিয়া “তাঁহার কথা বোধহয় তোষার এখনও মনে আছে”; 
বাঁলল, তাহার কারণ কী জান? রাবণ একবার বালর সঙ্গে যুদ্ধ 
কারতে গিয়া বড়ই নাকাল হইয়াছিল। রাবণ সকলকে যুদ্ধে হারাইয়া 
ভুবন ঘুরিয়া বেড়াইত আর কেহ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরতে সাহস 
কাঁরত না। যুদ্ধ কারবার আর লোক না পাইয়া শেষে সে একাঁদন 
বালীর সঙ্গে যুদ্ধ কারতে গেল। বালী তখন সমুদ্রের ধারে চোখ 
বাঁজয়া সন্ধ্যা করিতোছল। রাবণ মনে করিল, এইবেলা উহাকে 
জড়াইয়া ধাঁরয়া জব্দ কার; চোখ বাঁজয়া আছে, দোঁখিতে পাইবে না। এই 
ভাঁবয়া তো সে পিছন দিক হইতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধারল কিন্তু 
প্রাণপণে টানাটানি করয়াও তাহাকে নাঁড়তে পাঁরিল না। ততক্ষণে বালন 
সম্ধ্যা সাঁরয়া রাবণ মহাশয়কে পাঁখাঁটর মতন খপ কাঁরয়া বগলে 
পুরিয়া বাঁসয়াছে। বালী পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারি 
সমুদ্রের ধারে বাঁসয়া চাঁরিবার সন্ধ্যা করিত। সবে তখন তাহার 
একবার সন্ধ্যা শেষ হইয়াছিল, সুতরাং, সে রাবণকে বগলে করিয়াই 
আরও তিনবার সন্ধ্যা কীরল। এঁদকে সেই বগলের চাপে, গরমে, 
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ঘামে আর গন্ধে বেচারা চেপ্টা হইয়া, সিদ্ধ হইয়া, দম আটকাইয়া, পেট 
ঢাক হইয়া নাকালের একশেষ! মরে নাই কেবল ব্রহ্মার বরে। তাই 
অঙ্গদ এখন বাঁলল, “বোধহয় মনে আছে ।” 

তাহা শুনিয়া রাবণ বালল, “এই মূর্খকে এখান টুকরা টুকরা 
কারয়া কাট- তো রে!" এই কথা বালিতে বাঁলতেই চারটা রাক্ষস আসিয়া 
অঙ্গদকে ধারয়া ফেলিল। অঙ্গদও সেই চারটা রাক্ষসকে বগলে 
লইয়া এক লাফে একেবারে ছাতের উপর । সেখান হইতে রাক্ষসগূঁলিকে 
আছড়াইয়া ফেলিয়া আর ছাতখানিকে গণ্ড়া কাঁরয়া, আর-এক লাফে 
সে রামের কাছে আসিয়া হাঁজর। 

ইহার পর দুই দলে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল । কত রাক্ষস আর 
কত বানর যে মরিতে লাগল, তাহার সঈমা-সংখ্যা নাই। চারিদিকে 
মার মার, কাট কাট, ধূপ ধাপ, ঘড় ঘড়, ঝন ঝন, ঠকাণক, চটাপট ভন্ন 
আর কিছুই শোনা যায় না। সমস্ত দন যুদ্ধ চলিল, রাঁন্ততেও তাহার 
শেষ নাই। যুদ্ধের স্থানে মরা রাক্ষস আর বানরের পাহাড় হইয়া 
গেল, রক্কের নদী বাঁহয়া চলিল, তবুও যুদ্ধের বিরাম নাই। 

এক-.স্থানে পাঁচটা সেন।পাঁত অসংখ্য রাক্ষস লইয়া বড়ই গজন 
করিতে কারতে রামের সাহত যুদ্ধ জ্াঁড়য়াছে। আবার দোঁখতে 
দোঁখতে রামের বাণ খাইয়া পাঁচ জনেই পলাইবার পথ পাইতেছে না। 

আর এক স্থানে অঞ্গদ আর ইন্দ্রীজতে যুদ্ধ। অঙ্গদ লাঁথ 
মারিয়া ইন্দ্রাজতের সারাথ আর ঘোড়া চেপ্টা কাঁরয়া দয়াছে। ইন্দ্রজিৎ 
দেখিল, সামনে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে বড়ই বিপদ। কাজেই সে 
মেঘের আড়ালে লহকাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ কারল। এইরূপ যুদ্ধ 
করিবার বর সে শিবের নিকট পায়। যখন সে মেঘের আড়ালে 
থাঁকয়া যুদ্ধ কারত, তখন কেহই তাহাকে দোখতে পাইত না। কাজেই 
তখন তাহাকে কেহই মারতে পারত না কন্তু সে নিজে অন্য সকলকে 
বাণ মারিয়া আস্থর করিত। 

মেঘের আড়ালে থাকিয়া দুষ্ট ইন্দ্রাজৎ রাম লক্ষণের গায় নাগ- 
পাশ বাণ মারল । সে বাণ ছড়বামান্তই বড় বড় সাপ আঁসয়া তাঁহা- 
দিগকে জড়াইয়া ফোঁলল । ইন্দ্রীজংকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহারা তাহা 
আটকাইতে পারিলেন না। 

এইরূপে সে রাম লক্ষণকে সাপের বাঁধনে বাঁধিয়া তাঁহাদের উপর 
এমান নিষ্ঠুরভাবে বাণ মারতে লাগিল যে, তাঁহাদের শরীরে একটুও 
স্থান রহিল না যেখানে বাণ বি'ধে নাই । সেই ভয়ানক বাণের যন্ত্রণায় 
তাঁহারা অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রজৎ হাসিতে 
হাসিতে গিয়া রাবণকে বলিল, “বাবা, রাম-লক্ষমণকে মারয়া 
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আঁসয়াছি।” 
এদিকে সম্গ্রীব্, বিভষণ, অগ্গদ, হনুমান, জাম্ববান প্রভাতি সকলে 

রাম লক্ষতণকে 'ঘারয়া কাঁদতে লাগল । এমন সময় ভয়ানক ঝড় 
উাঁঠয়া গাছপালা ভাঙতে লাগল, অজগরেরা তাড়াতাঁড় গর্তের 
ভিতরে লুকাইতে চাঁলল, সমুদ্রের জন্তু আর আকাশের পক্ষীসকল 
ভয়ে আস্থর হইয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া সকলে চাহিয়া দোখল, 
গরুড় আসিতেছে; তাহারই পাখার বাতাসে এরুপ কাণ্ড উপাঁস্থত। 

গরুকে দোখয়াই ইন্দরজিতের সাপেরা ভাবিল, “সর্বনাশ! আমাদের 
যম আসিয়াছে !'' তখন তাহারা রাশ লক্ষমণকে ছাঁড়য়া প্রাণ লইয়া 
পলাইতে পারলে বাঁচে! গরুড়কে সাপেরা বড়ই ভয় করে, কারণ সে 
সাপ দোখলেই ধাঁরয়া খায়। 

গরুড় রাম লক্ষণের গায় হাত বুলাইয়া 'দিবামান্রই তাঁহাদের 
শরীরের সকল জবালা চাঁলয়া গেল, এমনাঁক বাণের দাগ পর্যন্ত রাহল 
না। তখন দুই ভাই আবার সুস্থ হইয়া উীঁঠয়া বাঁসলেন। তাঁহাদের 
নিগার পারের রা 
গায়াছে। 

গরুড়কে দৌখিয়া রাম বাঁললেন, “পাঁথ তুম কে? বড়ই ভয়ানক 
[পদ হইতে তুমি আমাদগকে বাঁচাইলে 

গরুড় বলিল, “আমার নাম গরুড়, ইন্দ্রজৎ তোমাদগকে বাঁধিয়াছে 
শুনিয়া তাড়াতাঁড় এখানে আসিয়াছ। তোমাঁদগকে আম বড়ই 
ভালবাঁস। এখন যাই, এই যুদ্ধে তোমরা নিশ্চয় জীতিবে 

এই কথা বাঁলয়া'গরুড় চাঁলয়া গেল আর রাম লক্ষণকে সস্থ 
দেঁখয়া বানরদিগের আনন্দের আর সামা রাহল না। সে আনন্দে 
তাহারা কোলাহল কারয়া লঙ্কা কাঁপাইয়া তৃুলিল। তাহা শুনিয়া 
রাবণ বাঁলল, “রাম লক্ষমণ তো মাঁরয়া শিয়াছে, তবে আবার বানর- 
[দগের কীসের কোলাহল 2 দেখ তো বিষয়টা কী!” 

রাক্ষসেরা তাড়াতাঁড় দেখিয়া আসিয়া বলিল, “মহারাজ, ইন্দ্রজৎ 
যাহা কাঁরয়াঞ্ছলেন সব মাঁট! রাম লক্ষণ নাগপাশের বাঁধন ছাড়াইয়া 
আবার উীঠিয়া বাঁসয়াছে !” রাবণ তাহা শ্হানয়া আবার রাম-লক্ষমণকে 
মারিবার জনা তাড়াতাড়ি ধৃম্রাক্ষকে পাঠাইয়া 'দিল। 

গাধার মুখ সিংহ আর বাঘের মতন হইলে সে জানোয়ার দোখিতে 
কেমন বিকট হয়? সেইর্প গাধায় ধূম্রাক্ষের রথ টানত। সেই রথে 
চাঁড়য়া ধূম্াক্ষ যুদ্ধ কারতে চলিল। সঙ্গে বর্মআঁটা রাক্ষসগণ 
মুল, মুল্গর, পরিঘ, পরশ, ভিন্দিপাল লইয়া লাখে লাখে ছুটিল। 
তাহাদের যেমন গন তেমনি রাগ! যেন এক-একটা ভূত আর কি! 
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পাশ্চম দরজায় হনুমানের পাহারা; রাক্ষসেরা দাঁত কড়মড় কাঁরতে 
কাঁরতে মার মার শব্দে সেইখানে আসিয়া উপাস্থিত হইল। 

_ প্রথমে হনুমানের দলের ছোট ছোট বানরাঁদগের সাহত রাক্ষস- 
[দিগের বুদ্ধ আরম্ভ হইল । রাক্ষসাঁদগের অস্ধ ধনুর্বণ, শেল, শুল, 
মৃষল, মুণ্গর প্রভৃতি; বানরাদগের অস্ত্র গাছ আর পাথর । যুদ্ধের 
ময় বানরেরা আগে নিজের নামাঁট বলে, তারপর “জয় রাম” শব্দে 
গাছ-পারথর উঠাইয়া ধাঁই করিয়া রাক্ষসাঁদগের মাথা ফাটায়। কেহ বা 
[কিল মারিয়া তাহাদের ছাতি ভাঁঙয়া দেয়, কেহ বা নখে নাক, কান 
ছিশড়য়া আনে! এইর্পে মার খাইয়া রাক্ষসেরা ঠকছুতেই বানর- 
[দগের সামনে টাকতে পারল না। 

তাহা দেখিয়া ধূমাক্ষ এমাঁন তেজের সাঁহত বানরাঁদগকে তাড়া 
কারিল ষে, তাহারা পলাইবার পথ পায় না। যাহা হউক, হনুমানের 
সামনে এত বাহার আর কতক্ষণ থাকে 2 হনুমান তাহাকে এমনি 
এক পর্বতের চূড়া ছাঁড়য়া মারল যে, তাহাতে তাহার রথখানি একে- 
বারে চূরমার হইয়া গেল। ইহার আগেই সে গদা হাতে কারয়া রথ 
হইতে লাফাইয়া পঁড়িয়াছিল তাই রক্ষা, নাহলে তাহাকেও রথের সঞ্চে 
সঙ্গে যাইতে হইত। ততক্ষণে হনুমান গাছ দয়া অন্যান্য রাক্ষস- 
গুলিকে শেষ কাঁরয়া দিয়াছে, কেবল গদা হাতে ধৃম্াক্ষই বাকী । 
সেটা বড়ই ভয়ঙ্কর গদা; তাহার গায় বড় বড় কটা! কিল্তু-তাহা "দয়া 
সে হনুমানের কিছু কারতে পারল না। বরং হনুমানই পর্বতের 
চূড়া 'দিয়া তাহার মাথা গড়া কারয়া দিল । 

ধূমাক্ষের পরে যে যুদ্ধ করিতে আসিল, তাহার নাম বজজুদংস্ট্র। 
বন্ত্রদংস্্র অনেক যুদ্ধ কাঁরয়া শেষে রামের হাতে মারা গেল। 

বড় বড় রাক্ষসেরা ষূদ্ধ করিতে আসে আর বানরেরা তাহাদিগকে 
মারয়া শেষ করে। এইরূপে অকম্পন যুদ্ধে আসিয়া হনুমানের 
হাতে, নরান্তক 'দ্বাবদের হাতে, কুম্ভহন্ জাম্ববানের হাতে আর 
প্রহস্ত নীলের হাতে প্রাণ দিল । রাক্ষস মারিয়া বানরাদগের আনন্দের 
৮১ ০ তাহাদেরও প্রশংসার 
শেষ নাই। 

এঁদকে লঙ্কায় আবার যুদ্ধের বাজনা বাঁজয়া উঠিল আর দেখিতে 
দেখতে আবার অসংখ্য রাক্ষস যুদ্ধ কারবার জন্য বাহর হইয়া 
আসল । এত রাক্ষস দেখিয়া রাম 'বভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“রাজা বিভীষণ, এত সৈন্য এত অস্ত লইয়া কে আসিল ?” 

গিভষণ বাঁলল, “এ যাহার রথের 'নিশানে 1সংহের চেহারা 
দেোখতেছেন, সে ইন্দ্রজৎ। আর এ যাহার খুব লম্বা চওড়া শরীর 
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তাহার নাম আতকায়; সেও রাবণের পত্র। এ ষেহাতর গলায় 
স্বণ্টার শব্দ হইতেছে, তাহার উপরে মহোদর। এ যে লাল 
রঙের যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়িয়া আছে, তাহার নাম 'পশাচ। শল হাতে 
যাঁড়ের উপর চাঁড়য়া যে আসতেছে, উহার নাম ধৃন্রীশরা। যাহার 
1নশানে সাপের ছবি, সে কুম্ভ। আর যাহার হাতে পাঁরঘ রাঁহয়াছে, 
সে 'নকুম্ভ। এ যাহার মাথায় মুকুট আর উপরে শাদা ছাতা, তান 
নিজে রাবণ।” 

- রাম বাঁললেন, “রাবণ আঁসয়াছে? ভালই হইয়াছে! আজ 
সীতাকে চার করিয়া আবার শাস্তিটা উহাকে দিতে হইবে ।”? 

রাবণকে দোঁখিয়া স:গ্রীব একটা পর্বতের চূড়া ছুঁড়য়া মারল। 
ব্লাবণ সেই পর্বত কাটিয়া সুগ্রীবকে এমনই এক বাণ মারল যে, 
তাহাতে সে চিৎকার কাঁরয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহা 
দেখিয়া জ্যোতিম্খ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, খষভ আর নল ছনাটয়া 
দ্ধ কারতে আসল । কিন্তু তাহাদের সাধ্য ক যে রাবণের বাণের 
সম্মুখে টাকয়া থাকে! বাণের যন্ত্রণায় আস্থর হইয়া বানরেরা একে- 
বারে রামের কাছে গিয়া উপাস্থত। তখন রাম ানজেই যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় লক্ষন্ণ বাঁললেন, “দাদা, আম 
রাবণের সাঁহত যদ্ধ কারব।” 

এদিকে হনুমান ছুটিয়া গিয়া রাবণকে বলিল, “আজ এই এক 
দিলে তোর প্রাণ বাহর কাঁরয়া দিব!” 

রাবণ বাঁলল, মার দোখ তোর কত জোর!” 
এই বালয়া রাবণ আগেই হনুমানের বৃকে এক চড় মারিল। 

হনুমানের খুব লাগিল বটে, 'কন্তু সে সামলাইয়া উীঠয়া রাবণের 
বুকে এক চড় মারিয়া তাহাকে একেবারে আস্থর করিয়া দিল। আবার 
রাবণ একট সুস্থ হইয়া হনুমানের বুকে এমন এক কিল মারল যে, 
হনুমান সহজে তাহার চোট সামলাইয়া উঠিতে পারল না। 

অতক্ষণে রাবণ হনুমানকে ছাড়িয়া নীলের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ 
কারয়াছে। রাবণ বাণ মারে, আর নীল গাছ-পাথর মারে। ইহার 
মধ্যে নীল হঠাৎ খুব ছোট্রাট হইয়া কখন গিয়া রাবণের রথের শানে 
উঠিয়াছে। সেখান হইতে রাবণের মুকুটে, সেখান হইতে তাহার 
ধনুকের আগায়। এমাঁন কাঁরয়া সে তাহাকে কাঁ যে ব্যস্ত করিয়া 
তুলল, তাহা বাঁলবার নহে। তাহা দৌখিয়া বানরেরা যত হাসে, 
রাবণের রাগ ততই বাঁড়য়া যায়। শেষে সে আঁগ্নবাণে নীলকে অজ্ঞান 
করিয়া ফেলিয়া লক্ষণের সাঁহত যুদ্ধ আরম্ভ কারিল। 

লক্ষণ আর রাবণের অনেকক্ষণ খুব যুদ্ধ হইল । রাবণ বাণ মারে, 

ছে-রা-৭. 
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লক্ষণ তাহা কাটেন। আবার লক্ষমণ বাণ মারেন, রাবণ তাহা কাটে। 
একবার ব্রহ্মার দেওয়া একটা বাণ মারয়া রাবণ লক্ষযনণকে অজ্ঞান 
করিয়া ফেলিল। কিন্তু লক্ষণ তখনই আবার সুস্থ হইয়া রাবণের 
ধনুক কাটিয়া তারপর তন বাণে তাহাকে অজ্ঞান কারিয়া তবে 
ছাঁড়লেন। 

তারপর রাবণের আবার জ্ঞান হইলে সে একটা শান্ত হাতে লইল। 
এই শান্তও ব্রহ্মা তাহাকে দয়াঁছলেন। ইহা আত ভয়ানক অস্ত্র! লক্ষমণ 
বাণ মারিয়া তাহা কাঁটিলেন, তবুও সেটা আঁসয়া তাঁহার বৃকে 
িশধয়া তাঁহাকে অজ্ঞান কাঁরয়া ফোঁলল। তখন রাবণ তাড়াতাঁড় 
লক্ষমণকে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেস্টা কাঁরল। কিন্তু তাহার সাধ্য 
কী যে তাঁহাকে নাড়ে! ততক্ষণে হনুমান আঁসয়া তাহার বুকে এমাঁন 
এক কিল মারল যে, তেমন কিল আর সে কখনও খায় নাই। গকলের 
চোটে রাবণ রন্ত বাম কারতে কাঁরতে অজ্জান হইয়া গেল। 

-এাঁদকে হনুমান লক্ষয্রণকে কোলে কাঁরয়া রামের নিকট লইয়া 
আসিয়াছে। সেখানে তাঁহার বুক হইতে শান্ত খাঁসয়া পাঁড়বামান্রই 
তিনি সুস্থ শরীরে উঠিয়া বাঁসলেন। ততক্ষণে রাবণও আবার 
উঠিয়া ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করাতে রাম নিজেই তাহার সাঁহত যুদ্ধ 
করিতে চলিলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান বাঁলল, “ 'আমার পিঠে 
চাঁড়য়া যুদ্ধ করুন|” 

হনুমানের উপর রাবণের আগে হইতেই বিষম রাগ। কাজেই 
এবার তাহাকে বাগে পাইয়া সে খুব কাঁরয়া বাণ মারিতে ছাঁড়ল না। 
কিল্তু খালি হনুমানকে বাণ মারিলে কী হইবে? রামকে আটকাইতে 
পারিলে তো হয়। তাহার রথ, ঘোড়া, সারাথ সকলই রাম কাটিয়া শেষ 
করিয়াছেন, এখন তাহার নিজের প্রাণাট লইয়া টানাটাঁন। ইহারই 
মধ্যে তাহার মুকুট গিয়াছে আর সে নিজে এতই কাতর হইয়া পাঁড়য়াছে 
যে, তাহার স্মার ধনুক ধাঁরবারও ক্ষমতা নাই । তাহা দোখয়া রাম বাঁল- 
লেন, “তোমার বড়ই পাঁরশ্রম হইয়াছে দোখিতোছ। আচ্ছা, আজ 
তোমাকে ছাড়য়া দিলাম। ঘরে 'গয়া বিশ্রাম কর, তারপর অন্য সময়ে 
দেখা যাইবে।” তখন রাবণ লজ্জায় মাথা হে্ট কাঁরয়া লঙ্কার ভিতর 
পল 

এখন রাবণ করে কাঁঃ সিংহাসনে বাঁসয়া সে চিল্তা কারিতেছে, 
চারাঁদকে রাক্ষসেরা দাঁড়াইয়া। তাহাদের দিকে চাহিয়া রাবণ বলিল, 
“এত করিয়া শেষটা 'িনা আমাকে মানুষের কাছে হারিতে হইল! 
যখন ব্রহ্মা বর দিতে আসলেন, আমি বাঁললাম, “দেবতা, অসুর. যক্ষ, 
রাক্ষস ইহাদের কেহই আমাকে মারতে পারিবে না, এই বর আমাকে 
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[দন।” ব্রহ্মা আমাকে সেই বরই 'দিলেন। মানুষের কথা তখন 
আম ভাব নাই, সেইজন্যই তো এই বিপদ! তোমরা শীঘ্র গিয়া 
কুম্ভকর্ণকে জাগাও, সে যাঁদ রাম লক্ষ্নণকে মারতে পারে ।” 

কুম্ভকর্ণ রাবণের ভাই। রাবণেরা তিন ভাই 'ছিল; রাবণ বড়, 
তারপর কুম্ভকর্ণ, তারপর বিভীষণ। ইহারা 'বশ্রবা মুনির পনর: 
ইহাদের মাতার নাম কৈকসাঁ। বিশ্রবার আর এক পত্রের নাম কুবের। 
রাবণ আর কুম্ভকর্ণ জান্মিবার পূর্বেই 'বিশ্রবা কৈকসাঁকে বাঁলয়া- 
ছিলেন, “এ দুটা ভয়ঙ্কর রাক্ষস হইবে ।” কিন্তু বিভীষণের কথা 
[তান বাঁলয়াছলেন, “এট ধাঁর্মক হইবে ।” আসলেও তাহারা তেমাঁন 

না। রাবণের চেয়ে কুম্ভকর্ণটা বেশী দুষ্ট ছিল। মুনাদিগকে পাইলেই 
সে ধারয়া খাইত। 

একাদন কৈকসন কুবেরকে দেখাইয়া রাবণকে বাঁলল, “দেখ দোঁখ, 
ও কেমন ভাল; তুই বাছা এমনি হইল কেন 2” ূ 

রাবণ বাঁলল, “দেখ না মা, আম ওর চেয়ে বড় হব!” 
এই বাঁলয়া রাবণ কুম্ভকর্ণ আর 'বভষণকে লইয়া তপস্যা 

আরম্ভ করিল আর সে কি যেমন-তেমন তপস্যা! দশ হাজার বৎসর 
চাঁলয়া গেল, তবুও তাহাদের তপস্যা ফূরাইল না! তখন ব্রহ্মা আঁসয়া 
রাবণকে বাঁললেন, “রাবণ, আম সন্তুষ্ট হইয়াছ, তুমি বর লহ।” 

রাবণ বলিল, “এই বর দিন যে, আমার মৃত্যু হইবে না।”? 
বহ্ধা বাললেন, “এই বর 'দতে পারব না, অন্য বর চাহ ।”। 
রাবণ বাঁলল, “তবে এই বর দন যে, সর্প, যক্ষ, দৈত্য, রাক্ষস আর 

দেবতা ইহাদের কেহই আমাকে মারতে পারবে না। ইহা ছাড়া মানুষ 
আর অন্য অন্য যে সকল জন্তু আছে তাহাদের ভয় আমার নাই।” 

ব্রহ্মা কাঁহলেন, “আচ্ছা, তাহাই হউক। আর ইহা ছাড়া এই বরও 
দিতোছ যে, তোমার যখন যের্প ইচ্ছা হইবে তুমি সেইরূপ চেহারা 
কাঁরতে পারিবে”, 

তারপর ব্ক্গা বিভীষণকে 'জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “তুমি ক' বর চাহ 2” 
ণবভীষণ বাঁলল, “আমাকে দয়া কাঁরয়া এই বর দিন যে, আমার 

যেন সকল সময়েই ঈশবরেতে আর ধর্মেতে মাত থাকে । 
তাহা শুনিয়া বক্মা বাঁললেন, “আচ্ছা তাহাই হইবে। আর 

তাহা ছাড়া, তুম অমর হইবে ।” 
তারপর রক্ষা কুম্ভকর্ণকে বর 'দিতে চাঁহলেন। তখন দেবতারা 

তাঁহাকে নিষেধ কাঁরয়া কাঁহলেন, “দোহাই ঠাকুর, এই হতভাগাকে 
বর দিবেন না! ইহার জবালায় আমরা আঁস্থর হইয়াছি! এই দুষ্ট 
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ইহারই মধ্যে সাতটা অপ্সরা, ইন্দ্রের দশ জন চাকর, আর তাহা ছাড়া 
ধবস্তর মন খাঁষ খাইয়া ফৌলয়াছে। বর না পাইতেই এমন, বর 
পাইলে কি আর কাহাকেও রাখবে 2 

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তাড়াতাঁড় সরস্বতণকে ডাঁকয়া বাঁললেন, 
“মা, তুমি শীঘ্র গিয়া উহার বুদ্ধি নাশ করিয়া দাও ।” 

বুহ্মার কথায় সরস্বতী তখনই কুম্ভকর্ণের মনের ভিতর গিয়া 
ঢুকলেন; আর তাহাতেই তাহার মাথায় এমাঁন গোল লাগিয়া গেল 
যে, সে আর বুঝিয়া সয়া ব্রহ্মার সাঁহত কথা কাঁহতে পারল না। 

রহ্গা জিজ্ঞাসা কারলেন, ' 'কুম্ভকর্ণ, কাঁ বর চাহ ?, 
কুদ্ভকর্ণ বাঁলল, “আম 'দনরাত খাল ঘুমাইতে চাহ ।” 
ব্রহ্মা বললেন, “বেশ কথা, তাহাই হউক 1”? - 
কুম্ভকর্ণের কথা অগস্ত্য মুনি এইরূপ বাঁলয়াছেন। কিন্তু 

তাহার কথা বিভীষণ যাহা বলিয়াছে, তাহা অন্য রূপ। 'বভীষণ বলে 
যে, কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত দুম্ট ছিল বিয়া ব্রহ্মা নিজেই তাহাতে শাপ 'দিয়া- 
ছিলেন, “তুই ছয় মাস ঘূমাইীব আর এক দন জাঁগয়া থাঁকাব।” 

যাহা হউক, সে অবাঁধ কুম্ভকর্ণ কেবলই ঘুমায় । সেই কুম্ভকর্ণকে 
এখন রাক্ষসেরা জাগাইতে চাঁলল। 

একটা পর্বতের গুহার ভিতরে কুম্ভকর্ণের শুইবার ঘর। 'ঘর- 
খানি আতি সূন্দর। তাহার মেঝে সোনার আর দেয়ালের কাঁরকুরি 
আত আশ্চর্য । গৃহাটি এক যোজন চওড়া, আর তাহার দরজাও তেমনি 
বড়। বড় দরজা না হইলে কুম্ভকর্ণ ঘরে ঢুকিবে কী করিয়া? তাহার 
শরীর এতই বড় যে, বিছানায় শুইয়া থাকলেও তাহাকে একটা 
পর্বতের মতন দেখা যায়। তাহার নাকের ন*বাসে ঝড় বহে; সেই 
ঝড়ের চোটে রাক্ষসেরা ঘরিতে ঘুঁরিতে পাঁড়য়া ষায়। 

প্রথমে অনেক শুয়ার, হারিণ, মাহষ প্রভৃতি জন্তু আর রক্তের 
কলসাঁ আনিয়া কুম্ভকর্ণের কাছে পাহাড়ের মতন করিয়া রাখা ইইল। 
ঘুম হইতে উঠিয়া তাহার বিষম ক্ষুধা হইবে। তখন আর কিছ: না 
টিন কালির রাউরাািগাররাদরারা 

1 

তারপর তাহার গায় চন্দন লোপয়া আর ঘরে ধম্প জবালাইয়া 
রাক্ষসেরা নানারকম শব্দ করিতে লাগল । এই বড় বড় শঙ্খ, যাহার 
একটার আওয়াজ শুনলে প্রাণ চমকিয়া যায়, তাহার কয়েক শত 
আনিয়া তাহারা একসঙ্গে বাজাইল। আবার কয়েক শত রাক্ষস 
'মালিয়া প্রাণপণে চিৎকার করিল। না জানি তখন ব্যাপারখানা কা 
রকম হইয়াছিল! রাক্ষসের চিৎকার তো সহজ চিৎকার নহে, তাহার 
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কাছে শঙ্খ কোথায় লাগে ! সেই চিৎকারের উপর আবার বাহ চাপড়াই- 
বার ঘোরতর চটাপট শব্দ! 

এইসকল বকট শব্দ তাহারা সকলো মাঁলয়া একসঙ্গে কাঁরয়াছিল। 
সে কি যেমন-তেমন কোলাহল ? আকাশের পাঁখ তাহা শুনলে মাথা 
ঘুরিয়া পাঁড়য়া যায়। এমনিতর শব্দ করিয়া তাহারা প্রাণপণে কুম্ভ- 
কর্ণের গায় নাড়া দিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম তাহাতে ভাঙল না। 

তারপর দশ হাজার রাক্ষস 'মাঁলয়া তাহাকে প্রাণপণে কিল, গদার 
বাঁড় আর পাথরের গ*তা মাঁরয়াও তাহাকে জাগাইতে পারল না। 
বরং তাহাতে তাহার আরাম বোধ হওয়ায় সে এমনই নাক ভাকাইতে 
লাগিল যে তাহার নিশবাসের সামনে টাকিয়া থাকাই ভার ! 

শেষে তাহারা একেবারে এক হাজার হাতি দয়া তাহাকে মাড়াইতে 
আরম্ভ করিল। এইবার কুম্ভকর্ণের বোধ হইল, যেন কেহ আতশয় 
আদরে তাহার গা টিঁপিয়া দিতেছে । তখন সে চক্ষু মোলয়া বাঁসয়া হাই 

। 

সে হাই তোলা দেখিয়া ক আর কাহারও সেখানে দাঁড়াইয়া 
থাঁকতে ভরসা হয় ঃ রাক্ষসেরা তখন তাড়াতাঁড় তাহাকে সেই শুয়ার 
ও মাঁহযের 'ঢাঁপ দেখাইয়া "দিয়াই অমাঁন উধর্বাসে ছহটিয়া দূরে 
চলিয়া গেল। কুম্ভকর্ণও মাংসের পর্বত আর রন্তের 
সামনে পাইয়া তাহা শেষ করিয়া দিতে কিছুমান বিলম্ব করিল না। 

রাক্ষসেরা এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া ছল। যখন তাহার! 
দোঁখল ষে কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা কমিয়াছে, তখন তাহার কাছে আসিয়া 
নমস্কার কারল। তখনও কুম্ভকর্ণের চোখে ঘুম রহিয়াছে। সে 
খাঁনক রাক্ষসগণের দিকে ঢুলু ঢূল চোখে বোকার মতন তাকাইয়া 
রাহল। তারপর জিজ্ঞাসা কারল, “আমাকে জাগাইলে কেন? কোন 
ণবপদ হইয়াছে নাকি 2” ূ 

সেখানে মন্ত্রী যূপাক্ষ 'ছল। সে হাত জোড় কাঁরয়া বাঁলল, 
“মানইষ আর বানর আদিয়া লগ্কা ছারখার করিয়াছে !”, 

তাহা শুনিয়া কৃম্ভকর্ণ বলিল, “তবে আমি আগে সেই মানুষ 
আর বানরগুলকে খাইয়া তারপর দাদার সঙ্গে দেখা করিব ।” 

রাক্ষসেরা কাঁহল, “আগে রাজার সঙ্গে দেখা কারয়া তারপর 
যুদ্ধ কারতে গেলেই ভাল হয়।” তখন কুম্ভকর্ণ রাবণের সঙ্গে দেখা 
কাঁরতে চাঁলল। 

যাইবার সময় তাহার সেই বিশাল শরীর আর বিকট চেহারা 
দেখিয়া বানরেরা যে কাঁ ভয় পাইয়াছল, তাহা কী বলিব! তাহাদের 
৯ নি উপর অপ 
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অন্যেরা দুই লাফে কে কোথায় পলাইল তাহার ঠিক নাই। তখন 
রাম 'বিভষণকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “ওটা আবার ক হে? এর্প 
জন্তু তো আর কখনও দেখি নাই! এটা রাক্ষস, না দৈত্য ?” 

বিভনষণ বালল, “হানি বিশ্রবা মুনির পত্র, নাম কুম্ভকর্ণ। ইনি 
জল্মিয়াই এত জন্তু ধাঁরয়া খাইতে আরম্ভ করেন যে, ইহার ভয়ে 
সকলে ইন্দ্রের নিকট গিয়া উপাস্থত হয়। ইন্দ্র তখন কুম্ভকর্ণকে বস্ত্র 
দয়া মারিলেন। কুম্ভকর্ণ এরাবতের দাঁত ছিপড়য়া লইয়া তাহার 
ঘায় ইন্দ্রকে অজ্ঞান কাঁরয়া দলেন। তারপর কুম্ভকর্ণের অত্যাচার 
দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বাঁললেন, “তুমি কেবল ঘমাইবে। ইহাতে 
পাথবাীঁর লোক খুবই আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু রাবণ নিতাল্ত 
দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মাকে বাললেন, প্রভু, কুম্ভকর্ণ আপনার "নাতির 
পূত্র। শিস্লিপকিনিল ০ উপুনিতু ৬০৯৬ 
উপায় করিয়া দিন।' তখন ব্রহ্মা বাঁললেন, “আচ্ছা, ও ছয় মাস 
ঘূমাইবে, তারপর এক দন জাগয়া থাকবে ।, রাবণ আজ বড়ই 
ভয় পাইয়া সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়াছেন।” 
এঁদকে কুম্ভকর্ণ রাবণের কাছে "গিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরল, “মহারাজ, 

আমাকে কেন জাগাইয়াছেন ? কী কারতে হইবে 2? 
রাবণ বলল, “ভাই, তুমি খালি ঘুমাও, কোন খবর তো রাখ না। 
র মধ্যে দশরথের পত্র রাম বানর লইয়া আসয়া লঙ্কা ছারখার 

কাঁরয়া দিল। লঙ্কার বড় বড় বীরেরা তাহাদের হাতে মারা গিয়াছে, 
তাই তোমাকে জাগাইয়াছি। তুম যাঁদ ইহাঁদগকে মারতে পার, 
তবেই রক্ষা!” 

কুম্ভকর্ণ বালল, “দাদা, না. বঝিয়া শুনিয়া কাজ করিয়াছেন, 
তাহাতেই এত বিপদ! লোকে এত কাঁরয়া আপনাকে বুঝাইল, আপনি 
এটির রির রিট বররন 

ত?”' 
রাবণ রাঁগয়া বলিল, “তোমার এত কথায় কাজ কী? যাহা বাঁল- 

তেছি তাহাই কর। জান না, আমি তোমার দাদা 2, 

তাহাই বলিয়াছি। দাদা হইলে কি আর তাহাকে ভাল কথা বালিতে 
নাই ? যাহা হউক, আঁম থাকতে আপনার কীসের ভয় 2 এখনই আম 
এগুিকে মারিয়া দিতোছি।”। 

তখন রাবণ ধার-পর-নাই খুশন হইয়া বাঁলল, “ভাই, তোমার মতন 
বীর আর কে আছে? তাই তো তোমাকে জাগাইয়াছ। শীঘ্র যাও! 
গিয়া রাম, লক্ষ্মণ আর তাহাদের সৈন্যাদগকে খাইয়া আইস! 
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তারপর রাবণ নিজ হস্তে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধের পোশাক পরাইয়া 
দল। তাহার সঙ্গে কত সৈন্য দিল তাহার সংখ্যা নাই। যখন কুম্ভকর্ণ 
গর্জন কাঁরয়া শুল হাতে লও্কা হইতে বাহির হইল, তখন বানরেরা তো 
তাহাকে দেখিয়া “বাবা গো' বালয়া উধ্বশ্বাসে দে ছুট ! একবার দোঁখয়া 
আর তাহারা দুইবার দৌখবার জন্য দাঁড়াইল না। 

অঙ্গদ কি সহজে তাহাঁদগকে বাঁকয়া ফিরাইতে পারে! একবার 
অনেক কন্টে তাহারা ফিরিয়াছিল কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর জন্তুর সামনে 
টাকিয়া থাকা তো সহজ নহে! যম পাহাড় সাজয়া যুদ্ধ করিতে 
আসলে তাহাকেও দুই-চারিটা পাথর ছঁড়য়া মারতে পারে, এমন 
সাহস হয়তো তাহাদের ছিল। 'কল্তু এ আপদ যে যমের চেয়েও 
ভয়ঙ্কর! কারণ, এ হতভাগা বানর ধাঁরয়া মিঠাই মণ্ডার মতন মুখে দেয়, 
যম তো তাহা করে না! যাহা হউক, এরূপ ভয় খাল ছোট মকটগুলাই 
পাইল, বড় বানরেরা নহে। 

বড়দের মধ্যে 'দ্বাবদ পাহাড় ছাঁড়য়া অনেক রাক্ষস মারিল। 
হনুমানও কুম্ভকর্ণের সাহত কম যুদ্ধ করে নাই 'কল্তু কুম্ভকর্ণের 
শৃলের কাছে তাহার গাছ-পাথর কিছুই কারতে পারল না। তাহা 
দঁখয়া হনুমান রাগের ভরে একটা প্রকাণ্ড পর্বতের চূড়া "দয়া 
ঠুঁকয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া দিল। কুম্ভকর্ণও আবার সুস্থ 
হইয়া হনুমানের বুকে এমন এক শান্তর ঘা মারিল যে, হনুমান বেদনায় 
চেশ্চাইয়া র। 

ইহার পর ধষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ আর গন্ধমাদন এই পাঁচ জন 
ণমলিয়া কৃম্ভকর্ণকে মারতে গেল। কিন্তু তাহারা কুম্ভকণেরি কা 
কারবে! তাহারা প্রাণপণ কাঁরয়া আঁচড়-কামড়, লাথ-কল, গাছ-পাথর 
ষত মারে কুম্ভকর্ণের তাহাতে বেশ )আরামই বোধ হয়-যেন কেহ 
তাহার ঘামাচি মারয়া দিতেছে ।.তারপর কুম্ভকর্ণ যখন তাহাদিগকে 
বগলে ফেলিয়া চাপতে আর ঠুঁকিতে আরম্ভ করিল, তখন বেচারাদের 
দুর্দশার শেষ রাহল না। 

একসঙ্গে হাজার হাজার বানর কুম্ভকর্ণকে ছুই কাঁরতে পারিল 
না। কুম্ভকর্ণ তাহাঁদগকে ধারয়া অমান মূখে দেয়। অনেক বানর 
আবার তাহার মুখের গতর হইতে নাকের 'ছিদ্র দিয়া বাঁহর হইয়া 
আসে। 

তারপর অগ্গদ অনেক যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল 
হইল না। একবার সে বৃকে চড় মারিয়া কুম্ভকর্ণকে অজ্ঞান কারয়া- 
ছিল বটে, কিন্তু কুম্ভকর্ণও তখনই আবার লাফাইয়া উঠিয়া এক কলে 
অগ্গদকে অজ্ঞান করিয়া 'দল। 
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অগ্গদকে অজ্ঞান দেখিয়া সঃগ্রণীব পাহাড় হাতে আসিয়া উপাস্থত 
হইল। সে পাহাড় যে কুম্ভকর্ণের গায় লাগিয়া গংড়া হইয়া গেল, 
তাহা বোধহয় বলবার আগেই বাঝয়াছ। তারপর শৃল দয়া সে 
সুগ্রীবকে এমনি এক ঘা মাঁরবার জোগাড় কারয়াছল যে, হনুমান 
তাড়াতাড়ি শলটা ভাঙয়া না ফেললে হয়তো তখনই সংগ্রীবের বুক 
ফুটা হইয়া যাইত। শৃল ভাঙার পরেও কুম্ভকর্ণ সূগ্রীবকে সহজে 
ছাঁড়ল না। সে তাহাকে পর্বতের চড়ার ঘায় অজ্ঞান করিয়া রাক্ষস- 
[দগকে দেখাইবার জন্য লঙ্কার ভিতরে লইয়া গেল। 

লগকার ভিতরে গিয়াই সংগ্রীবের জ্ঞান হইয়াছে। তখন সে মনে 
করিল যে, এইবেলা কুম্ভকর্ণকে জব্দ কারবার একটা উপায় করা চাই। 
যেই এই কথা মনে করা, আর অমান দুই হাতে রাক্ষসের দু কান, 
দাঁতে তাহার নাকটি. আর দুই পায়ে তাহার দুই পাশের চামড়া একে- 
বারে শিকড় সৃদ্ধ ছিপড়য়া তোলা । সে সময়ে কুম্ভকর্ণ কীরূপ চমাঁকয়া 
গিয়াছিল, আর কেমন মুখ সি্টকাইয়াছিল, আর কী ভয়ানক 
চে'চাইয়াছিল, আর সংগ্রীবকেই বা কতখানি ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাঁড় 

গোলমালে সহগ্রীবও দুই লাফে সেখান হইতে চলিয়া আসিল । 
কুম্ভকর্ণের চেহারা একেই তো আতিশয় ভয়ানক, তাহার উপরে 

আবার এখন নাক-কান নাই, সুতরাং তাহা আরও ভয়ানক হইবারই 
কথা । আবার বেদনায় সে এতই রাশিয়া গিয়াছে যে, এখন আর রাক্ষন 
বানর বুঝিতে পারে না। রাক্ষসকেও ধরিয়া মূখে দেয়, বানরকেও 
ধারয়া মুখে দেয়। কাজেই. এবারে যে বানরেরা তাহাকে দেখিয়া আরও 
ভয় পাইল, ইহা আশ্চর্য নহে । তাহা দেখিয়া লক্ষণ তাহার সাঁহত যুষ্ধ 
করিতে লাগলেন। 

তখন কুম্ভকর্ণ লক্ষমণকে বাঁলল, “লক্ষণ! তুমি ছেলেমানষ, তুমি 
যে সাহস করিয়া আমার সাঁহত যুদ্ধ কারতে আঁসয়াছ তাহাতেই 
আম সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু আম এখন রামকে মারতে আসিয়া, 
তোমার সাঁহত যুদ্ধ কাঁরব না।” এই বাঁলয়া সে রামের নিকট 'গয়া 
উপাস্ধথত হইল । 

রামের বাণে তাহার হাতের গদা মাটিতে পাঁড়য়া যাইতে আধিক 
সময় লাগল না। তখন আর তাহার অন্য অস্ত্র নাই; কাজেই সে 
পর্বতের চূড়া লইয়া যুদ্ধ কারতে আরম্ভ করিল। এঁদকে বড় বড় 
বানরেরা দল বাঁধিয়া তাহার ঘাড়ে গিয়া উঠিয়াছে। সে যুদ্ধ করবে, 
না বানরগুলিকেই ঝাঁড়য়া ফেলিবে বুঝিতে পারিতেছে না। 

কিন্তু রামের বাণ খাইয়াও কুম্ভকর্ণ সহজে কাহল হইল না। 
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যে বাণে বাল? মাঁরয়াছিল তাহাও সে সাঁহয়া রাহল। ইহার মধ্যে 
কখন সে একটা লোহার মুদ্গর তুলিয়া লইয়াছে। সেই মুখর 
ঘুরাইয়া সে রামের বাণও 'ফিরাইয়া দিতেছে, আবার বানরাঁদগকেও 
মারিতেছে। তাহা দৌঁখয়া রাম বায়ুবাণে সেই মুদ্গরসুদ্ধ তাহার হাতাঁট 
কাটিয়া ফেলিলেন। তখন কুম্ভকর্ণ বেদনায় চিৎকার কাঁরতে কাঁরতে, 
অন্য হাতে একটা তালগাছ লইয়া রামকে মারতে চালল। রাম ইন্দ্র 
অস্ত্রে সে হাতও কাটয়া ফেলিলেন। কিন্তু তবুও সে ছাঁটয়া 
আসিতে ছাড়ল না। 

তারপর রাম অধচন্দ্র বাণ মারিয়া তাহার পা দুইটা কাটিলেন। 
তবুও সে গড়াইতে গড়াইতে হাঁ কারয়া রামকে গাঁলতে চাঁলয়াছে। 
তখন রাম অনেকগুঁল বাণ মারিয়া তাহার মুখের হাঁ বন্ধ কাঁরয়া 
1দলেন, তারপর ইন্দ্র-অস্বে মাথা কাটিয়া ফোললেন। কুম্ভকর্ণের মৃত্যু 
দেখিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে চিৎকার করিতে লাগল আর দেবতা, গন্ধ, 
মৃুনি-ধাষিরা যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া কোলাহলে আকাশ কাঁপাইয়া 
তুলিলেন। . 

রাবণ যখন শাাঁনল যে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হইয়াছে তখন তাহার আর 
এ রা 
পর অনেক কাঁদয়া শেষে বলিল, “হায়, আমি না বাঁঝয়া ভাই 
1বভনীযণকে অপমান করিয়াছিলাম, তাহার শাঁস্ত এখন পাইতোছি।' 

রাবণের দুঃখ দোঁখয়া তাহার পত্র ভ্রাশরা বাঁলল, “মহারাজ, 
আপনি এত দুঃখ কারতেছেন কেনঃ আম রাম-লক্ষমণকে মারিয়া 
দিতেছি ।”” তাহা শুনিয়া দেবান্তক, নরান্তক ও আতকায় নামক 
রাবণের আর তিন পূত্র এবং মহোদর ও মহাপার্র্ব নামে ইহাদের দুই 
খুড়া বলল যে তাহারাও যুদ্ধ কাঁরতে যাইবে। 

ইহারা আসিয়া প্রথমে ছোট ছোট বানরদিগকে বড়ই অস্থির 
করিয়া তুলিয়াছল। কিন্তু তাহার পরেই অঙ্গদ, হনুমান আর ধষভ 
আঁসয়া আঁতকায় ছাড়া ইহাদের আর সকলকেই মারিয়া ফৌলল। 

আঁতিকায় তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট একটা রথ, অনেকগ্াল 
অস্ত আর এমন একটা বর্ম পাইয়াঁছল যে তাহাতে কিছুই 'বশধতে 
পারত না। সেই বর্মের নাম অক্ষয় কবচ। এইসকলের জোরে আঁতকায় 
লক্ষণের সাহত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল। লক্ষণ তাহাকে অনেক 
যাণ মারলেন, িন্তু তাঁহার কোন বাণই সেই বর্ম ভেদ করিতে পারল 
না। এমন সময় পবন আসিয়া লক্ষণের কানে কানে বলিলেন, “রহ্গাস্ত্ 
মার, অন্য অস্ত্রে এ রাক্ষস মারবে না; ইহার গায় অক্ষয় কবচ আছে।”” এ 
কথা শানয়া লক্ষমণ বক্গাস্ত্ ছাঁড়লেন। সে অস্ত আইকাইবার জন্য 
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আতিকায় কত চেস্টা কারল, কত শান্ত, কত গদা, কত শুল ছাড়য়া মারল, 
[কল্তু রন্গাস্ত্র কি তাহাতে থামে! দেখতে দোৌখতে আতকায়ের মাথা 
তাহাতে কাঁটয়া দুইখণ্ড হইয়া গেল। 

ইহার পর আবার ইন্দ্রীজৎ যুদ্ধ কারতে আসিল। ইন্দ্রাীজং মেঘের 
আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করে। চোরের মতন আড়াল হইতে সে 
সকলকে বাণ মারল, অন্যেরা তাহার কিছুই করিতে পারল না। 
তাহার বাণ খাইয়া সকল বানর অজ্জান হইয়া গেল। রাম-লক্ষন্ণ 
পর্্ত অনেকক্ষণ বাণ সহ্য কাঁরয়া শেষে অজ্ঞান হইয়া গেলেন । ইহাতে 
রাক্ষসেরা নাচতে নাচতে লগ্কায় গিয়া কাহিল, “এবারে উহাদগকে 
মারিয় আ'সয়াছ।', 

এঁদকে রাম লক্ষণ সংগ্রীব অত্গদ জাম্ববান সকলেই অজ্ঞান, 
কেবল বিভীষণ আর হনমান অজ্ঞান হয় নাই। তাহারা দুইজনে 
মশাল লইয়া সকলকে খাজয়া বেড়াইতে লাগল । সেই অন্ধকার 

ভিতর হইতে কাহাকেও খ*জয়া বাহর করা গক সহজ কাজ! 
খঁজতে খ'াঁজতে তাহারা এক জায়গায় জাম্ববানকে দেখতে 

পাইল। বিভীষণ জিজ্ঞাসা কারল, “জাম্ববান, তুমি 'ক বাঁচিয়া আছ ?” 

চাঁহতে পার না। আপনার গলার শব্দে বোধ হইতেছে আপাঁন 
বিভীষণ। হনুমান বাঁচিয়া আছে তো'?”' 

বিভীষণ বাঁলল ' 'তঁমি রাম-লক্ষমূণের কথা জিজ্ঞাসা কাঁরলে না, 
অন্য কাহারও কথা জিজ্ঞাসা কারলে না, আগেই হনুমানের কথা 
কেন 2 

নাই। আর, যাঁদ মারয়া থাকে, তবে উপায় নাই।” 
তখন হনুমান জাম্ববানকে প্রণাম করিল। হনুমানকে নিতে 

পার। হিমালয়ের পরে খষভ আর কৈলাস পর্বত। সেই দুই পর্বতের 
মাঝখানে ওষধের পর্বতি। সেখানে বিশল্করণন, মৃতসঞ্জীবনা, 
সুবর্ণকরণণী আর সন্ধানী, এই চার রকমের ওষধ আছে । শনঘ্র গিয়া 
লইয়া আইস।” . 

হনুমান তখনই ওষধ আনিতে চলিয়া গেল। 'হমালয় পর্বত 
পার হইলে কৈলাস পর্বত তাহার কাছে ওষধের পর্তত। এতদর 
যাইতে হনুমানের কিছুই 'িলম্ব হইল না। কিন্তু, সেখানে গিয়া 
দেখিল যে, ওষধ খজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন । ওষধের গাছ ঝকৃ-ঝক 
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করিয়া জবাঁলতেছে, তাহা সে দূর হইতে দোখতে পাইয়াছিল। কিন্তু 
কাছে আসতেই তাহারা যে কোথার ্কাইয়াছে কই বাঁঝবার 
জো 

তখন হনহমান রাঁগয়া বাঁলল, “আচ্ছা দাঁড়াও! আম পাহাড় 
সৃদ্ধই লইয়া যাইতোছ!”* এই বাঁলয়া গাছ পাথর হাত গণ্ডার সব- 
সুদ্ধ সেই প্রকাণ্ড পাহাড় ধাঁরয়া সে এমাঁন বিষম টান দিল যে সেই 
টানে একেবারে পাহাড়ের গোড়া অবাধ চড় চড় শব্দে উঠিয়া আসল। 
তারপর সেটাকে মাথায় কাঁরয়া ফারয়া আসা তো এক মৃহূর্তের কাজ। 

ওষধ আনিয়া তাহা আর কাহাকেও খাওয়াইবার দরকার হইল না। 
সে এমান আশ্চর্য ওষধ যে, তাহার গন্ধ পাইয়াই সকলে উঠিয়া 
বাঁসল-যেন তাহারা সবে ঘৃম হইতে জাগিয়াছে। রাম-লক্ষম্ণ 
উঠিলেন, বানরেরা সকলে উঠিল । উাঁঠল না খাল রাক্ষসগ্াল। পাছে 
অনেক রাক্ষস মরিয়াছে দেখিলে বানরদের সাহস বাঁড়য়া যায়, এজন্য 
রাক্ষস মরিলেই অন্য রাক্ষসেরা তাহাকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিত। 
কাজেই ওষধের গন্ধ তাহাদের নাকে পেশছিতে পারল না আর 
তাহারাও বাঁচিল না। 

সকলে বাঁচিয়া উঠিল, কাজেই ওষধের কাজ ফ-রাইয়া গেল। তখন 

আসল । 

পরাঁদন সন্ধ্যার সময় দলে দলে বানর মশাল হাতে লঙকায় গিয়া 
ঢুকিল। হনুমান সেবার লঙ্কার সকল স্থান পোড়াইতে পারে নাই 
?কন্তু এবার আর কিছ বাকী রাহল না। রাক্ষসেরা বানর- 
1দগকে বাধা দিবে কি, তাহারা নিজেই তখন পলাইতে ব্যস্ত। তাহাদের 
সে সময়কার চিতকার একশত যোজন দূর হইতে শোনা 'গিয়াছল। 

একাঁদকে লঙ্কা ধকৃ-ধক্ কাঁরয়া জবালিতেছে আর একাদকে সেই 
রাতেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এবারে রাক্ষসাঁদগের সেনা- 
পাত য্পাক্ষৎ কুম্ভ, নিকুম্ভ, শোঁণিতাক্ষ আর প্রজঙ্ঘ। 
সে রান্রিতে রাক্ষস আর বানরেরা ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু 

বানরদিগের সঙ্গে রাক্ষসেরা আঁটিতে পাঁরল না। অঙ্গদ, 'দ্বিবিদ 
আর মৈন্দ যুদ্ধ করিয়া যূপাক্ষ, প্রজঙ্ঘ আর শোঁণতাক্ষকে মারয়া 
ফেলিল। 

কুম্ভ দোখল যে বানরেরা রাক্ষসাঁদগকে মারিয়া শেষ কারতেছে। 
তখন সে ধনূর্বাণ লইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মৈন্দ, 
দ্বাবদ, অঙ্গদ সকলেই তাহার বাণে অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহার 
বাণে চাঁরাদক এমনি করিয়া ছাইয়া 'গিয়াছল যে, জাম্ববান 
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আর সুষেণ আসিয়া বাণের জন্য কিছুই দেখিতে পাইল না। তারপর 
সগ্রীব আসিয়া অনেক গাছ পাথর ছুঁড়য়া মারল কিন্তু তাহাতেও 
চরিত তখন সংগ্রীব তাহার ধনুক কাড়য়া 

। 

ধনুক গেলে কাজেই তখন কুঁস্তি। কুম্ভ আসিয়া সমগ্রীবকে 
জড়াইয়া ধারল। সগ্রীবও তাহার সাহত খুব একচোট কুস্তি কাঁরয়া 
শৈষে তাহাকে একেবারে সমুদ্রের জলে ছাড়িয়া ফেলিয়া দিল। 'কিচ্তু 
কুম্ভ তাহাতে হাটবার লোক নহে। সে সেখান হইতে ভিজা কাপড়ে 
উঠিয়া আঁসয়া সুগ্রীবের বুকে কিল মারয়াছে। সংগ্রীবেরও কাজেই 
তখন সেই িলের শোধ দেওয়া দরকার হইল আর স:গ্রীবের সেই 
িলে কুম্ভের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। 

এঁদকে ভাইয়ের মৃত্যুতে নিকুম্ভ রাগে জ্যালয়া উঠ্িয়াছে। তাহার 
হাতে একটা ভয়ানক পরিঘ। সেটার ভয়ে কেহই তাহার নিকটে ঘেশীষতে 
পারিতেছে না। সেই পাঁরঘ লইয়া সে হনুমানকে মারতে আসল। 
কিন্তু হনুমান কি পরিঘকে ভয় করিবার লোক ? পাঁরঘকে হনুমান 
ভয় করা দূরে থাকুক, বরং সেটাই তাহার বৃকে ঠোঁকয়া গড়া হইয়া 
গেল; আর তাহার এক কিলের চোটে নিকুম্ভের বর্ম 'ছিপড়য়া একে- 
বারে খান-খান হইল । 

এই সময়ে নিকুম্ভ কোন ফাঁকে তাড়াতাঁড় হনমানকে ধারয়া 
লইয়া এক ছুট 'দয়াছিল। কিন্তু হনুমান তাহাতে ঠকিবে কেন? 
সে প্রচণ্ড এক 'কিল মা'রয়া তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া গেল। তাহার 
পরেই দেখা গেল যে, সে ঘোরতর গর্জনে 'নকুম্ভকে মাটিতে ফৌলয়া 
তাহার বুকে চাঁড়য়া বাঁসয়াছে। তখন নিকুম্ভের 'চৎকার দেখে কে! 
যাহা হউক, তাহাকে আঁধক চেশ্চাইতে হইল না, পরক্ষণেই হনুমান 
তাহার মাথাটা টানিয়া ছিপড়য়া ফেলিল। 

ইহার পর যুদ্ধ কারতে আসিল, সে সেই খরের পত্র। তাহার 
নাম মকরাক্ষ। তাহার ষুদ্ধের কথা আর কণ শুনবে 2-রাম তাহাকে 
হাঁসতে হাসিতে কয়েকাট বাণ মারিলেন, তাহাতেই সে বেচারার প্রাণ 
বাহির হইয়া গেল। 

তখন রাবণ আর কাহাকে পাঠাইবে 2 ইন্দ্রজিৎ ভিন্ন আর লোক 
নাই। কাজেই ইন্দ্রজৎ আবার যুদ্ধ করিতে আঁসল। তাহার ষুদ্ধ 
কার্প, তাহা তো জানাই আছে। সেই চোরা-ষুদ্ধ কাঁরয়া রাম- 
লক্ষমণকে সে খুবই কন্ট দিল। 

তখন লক্ষণ বললেন, “দাদা, রক্গাস্ল মাঁরয়া কেন একেবারে সকল 
বাক্ষস শেষ কাঁরয়া দাও না 21, 
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রাম বলিলেন, “যে যুদ্ধ কাঁরতে আসিয়াছে, তাহাকেই মারা 
ষায়। যাহারা যুদ্ধ কাঁরতেছে না, তাহাদিগকে 'কি মারা উচিত ? আচ্ছা, 
আজ ইন্দ্রজতের রক্ষা নাই ! আজ যাঁদ সে মাঁটর নিচে গিয়াও ল.কায়, 
তথ্থাঁপ সে মারবেই !”” এ কথা শুনিয়া ইন্দ্রাজং তখনই সেখান হইতে 
চাঁলয়া গেল। 

খানিক পরে দেখা গেল যে, একটি স্তীলোককে রথে লইয়া ইন্দ্রাজং 
আবার আঁসয়াছে। স্ীলোকাঁট দেখিতে ঠিক সীতার মতন গকল্তু 
আসলে তাহা রাক্ষসদের গড়া মায়া (অর্থাৎ জাদুর পুতুল) ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । সেই মায়া-সীতার চুলে ধারয়া ইন্দ্রাজৎ তাহাকে খঙা দয়া 
কাটতে যাইতেছে, আর মায়া-সতা “হা রাম! বালয়া চিৎকার 
করিতেছে। 

সীতাকে যাঁদ মারস, তবে তোকে এখান যমের বাঁড় পাঠাইব !,, 
ণকন্তু হনুমান এ কথা বাঁলয়া তাহার কাছে যাইবার পূর্বেই 

ইন্দ্রাজৎ পৃতুলটার মাথা কাটিয়া বালল, “এই দেখ তোদের সাঁতাকে 
কাটিয়া ফেলিয়াছি।”, 

তখন হনুমান রাগে দুঃখে আঁস্থর হইয়া রাক্ষসদের সাহত 
ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু খানিক যুদ্ধ করিয়াই সে 

যুদ্ধ কারব ? আগে রামকে শিয়া এই সংবাদ দই, তারপর 'তাঁন যাহা 
বলেন তাহাই করা যাইবে ।” 

ইন্দ্রীজৎ সাঁতাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে, এ কথা শুনিয়া রাম দুঃখে 
1নতান্তই কাতর হইয়া পাঁড়লেন। এমনাঁক, সে সময়ে তাঁহাকে শান্ত 
করাই সম্ভব হইত না যাঁদ িভীষণ সেখানে না আসিত। 

বিভশষণ সকল কথা শুনিয়া রামকে বালিল, “সাঁতাকে কাটয়াছে 
ইহা কখনই হইতে পারে না। যাহা কাটিয়াছে, নিশ্চয়ই মায়া-সীতা। 
তোমরা সেটাকে যথার্থ সীতা মনে কাঁরয়া কাঁদতে বাঁসয়াছ আর 
ততক্ষণে সেই দুষ্ট 'নকুঁম্ভিলা যজ্ঞ কাঁরতে গিয়াছে। যজ্ঞ শেষ 
কাঁরতে পারলে সকলে তাহার নিকটে হাঁরয়া যাইবে। পাছে 
বানরেরা যজ্ঞে বাধা দেয়, তাই সে এরুপ করিয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া 
রাখিয়া গিয়াছে । এই যজ্ঞ শেষ হইতে না হইতেই উহাকে মারিতে 
হইবে। লক্ষণ, আমার সঙ্গে চল; তুমি ভিন্ন আর কেহ এ কাজ 
করতে পারবে না।ঃ। 

কিন্তু যজ্জ আটকাইতে গেলেই তো আর অমাঁন তাহা আটকাইয়া 
ফেলা যায় না! রাক্ষসেরা তাহা সহজে কারতে দিবে কেন? কাজেই 
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সেখানে রাক্ষসদের সাঁহত লক্ষণের ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধয়া গেল। যাহা 
হউক, ইন্দ্রজতের আর যজ্ঞ করা হইল না। রাক্ষস আর বানরের 
গরজনে লঙ্কা কাঁপতেছে, সেই গোলমালের ভিতরে 'কি আর যজ্ঞ হয়! 
আর, এখনই গিয়া লক্ষমণকে না আটকাইলে তো তান মুহূর্তের 
মধ্যেই সকলকে মারিয়া শেষ কারবেন। কাজেই তখন ইন্দ্রীজংকে যজ্ঞ 
ফোঁলিয়া ছটয়া আসিতে হইল।। প্রাণ বাঁচিলে তবে তো যজ্ঞ হইবে! 

এঁদকে হনুমান প্রকাণ্ড গাছ লইয়া রাক্ষসাঁদগের সাঁহত ঘোরতর 
যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। রাক্ষসেরাও তাহাকে নানাবিধ অস্ত্র ছাঁড়য়া 
মারিতে ছাঁড়তেছে না। এমন সময় ইন্দ্রীজৎ আঁসয়া হনুমানকে 
তাড়া কারিল। তাহা দোঁখয়া বিভনীষণ লক্ষমণকে বাঁলল, “এ ইন্দ্রাজৎ 
আসিতেছে, এইবেলা দৃম্টকে বধ কর!” 

তখন লক্ষণ আর ইন্দ্রজতে কী যুদ্ধই হইল! ইন্দ্রীজং রথের 
উপরে আর লক্ষমণ হনুমানের 'িঠের উপরে । দুইজনেই প্রায় 
সমান বীর, সৃতরাং অনেকক্ষণ পর্যন্ত লমানভাবেই যুদ্ধ চাঁলল, 
কাহারও হার-জিত নাই। অস্ত্র ঘায় দুজনের শরীর ?দয়াই দর দর 
কারয়া রন্তু পাঁড়তেছে। অদ্ভূত অদ্ভুত অস্ত্সকল দুজনেই ছঁড়- 
তেছেন, আবার দুজনেই কাটিতেছেন। 

ইহার মধ্যে একবার ইন্দ্রীজতের রথের ঘোড়া আর সারাঁথ কাটা 
যায়। বাণের অন্ধকারের ভিতর কখন ছটিয়া গিয়া সে আবার নূতন 
রথে চাঁড়য়া আসিয়াছে! তারপর ক্রমাগত দুইবার তাহাকে ধনুক 
বদলাইতে হইয়াছে। খানিক পরে আবার লক্ষণের ভল্ল অস্্ে 
ইন্দ্রজতের নূতন রথের সারাথ মারা গেল আর বিভীষণ গদার ঘায় 
তাহার চারটি ঘোড়া চুরমার করিয়া দিল । তখন ইন্দ্রীজৎ'রথ হইতে 
নামিয়া যেই গবভীষণকে একটা শান্ত ছুড়িয়া মারতে গিয়াছে, অমনি 
লক্ষমণ তাহা খণ্ড খণ্ড কারয়া কাটিয়া ফোলিলেন। 

এইরূপ আরও অনেক যুদ্ধের পর শেষে লক্ষণ তাঁহার ধনুকে 
ইন্দ্র-অস্ত্র জাড়লেন। ইন্দ্র যাহা দিয়া দৈত্যাদগকে মারয়াঁছলেন,এ সেই 
অস্ত্র। তাহার চেহারা দেখিয়াই রাক্ষসাদগের প্রাণ ডীঁড়য়া গেল। আর 
মিস নি রনবীর 
থান । 

ইন্দ্রজতের মৃত্যুতে কেবল যে বানরেরাই আনন্দে “জয় 
লক্ষমণ!” বাঁলয়া লেজ নাঁড়ল তাহা নহে । স্বর্গ হইতে যেমন কাঁরয়া 
ফুল পাঁড়ল আর দন্দভির শব্দ শুনা গেল, তাহাতে নিশ্চয় বুঝা 
গেল যে দেবতারাও ইহাতে কম খুশী হন নাই। 

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাবণ প্রথমে অনেক কাঁদিল। 
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তারপর রাগে আস্থর হইয়া বাঁলল, “ইন্দ্রজং মায়া-সীতা 
কাঁটয়াছল, আম সত্য-সত্যই সীতাকে কাঁটিব!” 

মন্ত্রীরা বারণ না কারলে সৌঁদন রাবণ সতাকে বুঝি কাঁটয়াই 
ফোলত। মন্ত্রীদের কথায় অনেক কনল্টে রাগ থামাইয়া সে বাঁলল, 
“রাক্ষসগণ, আজ তোমরা গিয়া কেবল রামকে ঘাঁরয়া মার। তোমাদের 
হাতে আজ যাঁদ বাঁচতেও পারে, তবুও ইহাতে সে খুব দূর্বল হইয়া 
যাইবে । তাহা হইলে কাল আম তাহাকে গিয়া মারব ।” 

সেই রাক্ষসেরা যখন রামকে মারতে গেল, তখন রাম এমনই যুদ্ধ 
কারলেন যে তেমন যুদ্ধ কেহ কখনও দেখে নাই। তান কোথায় 
আছেন তাহাই কেহ বুঝিতে পারিল না, এত তাড়াতাঁড় তান ঘারয়া 
বেড়াইতে লাগলেন। তিন ঘণ্টার ভিতরে আঠার হাজার হাতি, দুই 
লক্ষ সৈন্য, দশ হাজার রথ, আর সওয়ার-সুদ্ধ চৌদ্দ হাজার ঘোড়া 
তাঁহার বাণে খণ্ড খন্ড হইল। তখন আর আর সকল রাক্ষস ভয়ে 
পলাইয়া গেল। 

এখন আর কে যুদ্ধ কারতে যাইবে ? রাবণ ছাড়া লঙ্কায় আর বড 
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কাঁরতে আসল । রাক্ষসেরা যত যুদ্ধ জানে এবারে তাহার 
রী সি পল উপল উপ 
যাহারা আঁসয়াছিল তাহারা অল্প সময়ের ভিতরেই মারিয়া গেল। 

যাহা হউক, রাবণ নিজে এমান ঘোরতর যুদ্ধ করিল যে, বানরেরা 
তাহার সামনে দাঁড়াইতে পারিল না। যুদ্ধ যাহা হইল তাহা রাম আর 
লক্ষণের সত্গে। লক্ষমণ রাবণের ধনুক কাটিলেন আর সারাথকেও 
মারিলেন। ঘোড়াগুির জন্য তাঁহার কিছু করিতে হইল না, কারণ 
িবভষণ আগেই তাহাদের কর্ম শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার 
জন্য রাবণ বভীষণকে শান্ত ছাঁড়য়া মারে কিন্তু লক্ষণ তাহা কাটিয়া 
ফেলাতে 'বিভীষণের তাহাতে কিছ হয় নাই। 

তখন রাবণ আর একটা শান্ত লইল। সেটা এমাঁন ভয়ানক যে, 
তাহার ভিতর হইতে ঝক্-ঝক্ করিয়া আলো বাহর হইতেছে। লক্ষণ 
দেখলেন, িভীষণের এবার বড়ই বিপদ। কাজেই তিনি তাহাকে 
বাঁচাইবার জন্য রাবণকে খুব বেশী করিয়া বাণ মারিতে লাগিলেন। 

তখন রাবণ কহিল, “বটে! বিভঁষণকে- বাঁচাইতে চাহিস ? আচ্ছা, 
তবে তোকেই ইহা "দয়া মারিব!” 

এই বলিয়া রাধণ সেই শান্ত লক্ষণের দিকেই ছাঁড়য়া মারল । সে 
অস্ত্র গর্জন কারিতে কারতে আসিয়া বুকে বিশীধবামান্র লক্ষণ অজ্ঞান 
হইয়া পাঁড়য়া গেলেন। তাঁহার বুক হইতে তাহা বাহির করিবার জন্য 
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বানরেরা তখনই ছনাটয়া আসতোঁছল িন্তু রাবণ বাণ মাঁরয়া তাহা- 
দগকে তাঁহার কাছে আসতে দিল না। তাহা দেখিয়া রাম নিজেই 
আসিয়া দুই হাতে সেই শান্ত টানয়া তুলিলেন। রাবণ তাহার যতদূর 
সাধ্য তাঁহাকে বাণ মারিল কিন্তু তানি তাহা গ্রাহ্যও করিলেন না। 

লক্ষণের দুঃখে রামের বুক ফাটিয়া যাইতোছিল 1কন্তু সে দুঃখের 
1দকে তখন মন না দিয়া তান বাঁললেন, “লক্ষণ এখন এইভাবেই 
থাকৃুক। আগে আমি এই দুষ্টকে শাঁস্ত দিতোঁছি।” 

এই বাঁলয়া রাম রাবণকে বাণে বাণে এমনই জব্দ করিয়া তুলিলেন 
যে তাহার তখন লঙ্কায় পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায়ই রাঁহল না। 

' রাবণ পলাইয়া গেলে পর রাম লক্ষণকে লইয়া কাঁদতে লাগলেন। 
তখন সুষেণ তাঁহাকে বলিল, “আপাঁন শান্ত হউন; লক্ষমণ মরেন 
নাই। এখনও তাঁহার বকের কাছে ধুক-ধুক্ কাঁরতেছে আর 
চক্ষু উজ্জল রাহয়াছে।” 

এইর্পে রামকে শান্ত কাঁরয়া সুষেণ তখনই হনমানকে "দয়া 
ওষধ আনাইল। সে ওষধের গন্ধে লক্ষণ আবার ভাল হইয়া উঠিলেন। 

এদিকে রাবণ আবার আসয়া যুদ্ধ আরম্ভ কাঁরল। রামের সাঁহত 
তাহার ভয়ানক যুদ্ধ চলিয়াছে, এমন সময় দেখা গেল যে, মাণ-মুস্তার 
কাজ করা একখান উজ্জল রথ স্বর্গ হইতে নাময়া আসতেছে । সেই 
রথের ঘোড়া-ছয়াটি সবুজ রঙের আর তাহাদের শরীরে সোনার 
অলঙ্কার, গলায় মুস্তার মালা । সেই রথের সারাথ মাতলি হাতজোড় 
করিয়া রামকে বালল, “ইন্দ্র আপনার জন্য এই রথ, ধনুক, কবচ আর 
অস্ত্র পাঠাইয়াছেন। এই রথে চাঁড়য়া আপান রাবণকে বধ করুন।” 

তাহা শুনিয়া রাম সেই রথে চাঁড়য়া যুদ্ধ কাঁরতে লাগলেন। সে 
যুদ্ধ যে কী ভয়ানক হইয়াছিল তাহা ক বালব! রাবণ একবার ইন্দ্রের 
রথের নিশান আর ঘোড়া কাঁটয়া বাণে বাণে রামকে আস্থর কারয়া 
তুলিল। আবার তাহার পরেই রামের তেজ দোঁখয়া তাহার মনে 
হইল, বাঁঝ এইবারেই তাহার প্রাণ যায়। সে সময়ে দেবতা, অসুর 
প্রভৃতি সকলে রাম-রাবণের যুদ্ধ দোখবার জন্য আকাশে উপাস্থিত! 
এপ বলে, “রাবণের জয় হউক !*' দেবতারা বলেন, “রামের জর 

1 

এঁদকে রাবণ আগুনের মতন তেজালো 'তনমুখো একটা শুল 
ছু'ঁড়য়া রামকে বলিল, “এইবারে তুই মারাবি!”? কিন্তু রাম আর-এক 
শৃলে সেই শূল কাটিয়া, তারপর হাজার হাজার বাদে তাহাকে এমনি 
নাকাল কাঁরয়া ফোললেন যে, সে আর ধনুকখাঁনও ধারয়া থাকতে 
পারে না। তখন তাহার সারাঁথ রথ 'ফিরাইয়া লঙ্কায় পলাইয়া গেল। 
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লঙ্কায় আসিয়া একটু সুস্থ হওয়ামান্রই রাবণ সারাঁথকে গালি 
?দতে আরম্ভ কারল, “ওরে নির্বোধ, তুই কি ভাঁবয়াছিস আমার গায়ে 
জোর নাই? না? আমার সাহস কম? দেখ তো হতভাগা, কী 
রা গাদানা হারা রর এখন লোকে. আমাকে বাঁলবে 

12” 
সারাথ বাঁলল, “মহারাজ, আপনার পাঁরশ্রম হইয়াছে আর ঘোড়া- 

গুলিও বড় কাহল। তাই একট: বিশ্রামের জন্য এইখানে আঁপসিয়াছি। 
এখন যেমন অনুমতি করেন তাহাই করি।” 

এ কথায় রাবণ খুশী হইয়া সারাঁথকে হাতের বালা প:রস্কার দিয়া 
বাঁলল, ' শীঘ্র যুদ্ধের জায়গায় চল! শরকে না মারিয়া আমি ঘরে 
ফারব না!” 

এবারে ষে যুদ্ধ হইল তাহাই শেষ যুদ্ধ। কিন্তু রাবণ সহজে মরে 
নাই। মাথা কাঁটিলেও যে মারতে চাহে না, তাহাকে মারা সহজ ক 
করিয়া হইবে? এক-একবার রাবণের মাথা কাটা যায়, আবার তখনই 
তাহার জায়গায় আর একটা মাথা উঠে । এইরূপ কয়া রাম এক শত 
বার তাহার মাথা কাটলেন, কন্তু তাহাতেও তাহার মৃত্যু হইল না। 

তখন মাতাল রামকে বাঁলল, “আপান ব্রহ্গাস্ত্ ছাড়ুন, নিশ্চয় 
রাবণ মারবে ।” 

এই ব্রক্গাস্ত রাম অগস্ত্য মুনির কাছে পাইয়াছলেন; ইহার সমান 
অস্ত আর জগতে নাই। সে অস্ত ধনুকে জুড়বার সময় পাথবী 
অবাধ কাঁপতে লাগল, জীবজন্তুরা তো ভয় পাইতেই পারে। সেই 
ভয়ঙ্কর অস্ত ছুড়িবামান্রই তাহা রাবণের বুক ভেদ কারয়া একেবারে 
মাটির ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এবার রাবণের মৃত্যু আটকায় কাহার 
সাধ্য! মাথা কাটা গেলেও তাহার মাথা জোড়া লাশিয়াছিল, কিন্তু 
ব্রহ্মাস্ত্রের ঘা খাইয়া আর তাহাকে বাঁচয়া থাকতে হইল না। ষে রাবণের 
তেজে দেবতারা পর্যন্ত আঁস্থর, সেই রাবণকে ম্হূর্তের মধ্যে বধ 
করিয়া রামের অস্ত তাঁহার তৃণে ফিরিয়া আঁসল। 

রাবণের মৃত্যুতে সকলে কশরূপ সুখী হইল, বানরেরা কেমন 
লাফালাঁফ কাঁরল আর লেজ নাঁড়ল, দেবতারা বা কেমন কাঁরয়া 
দুন্দাভ বাজাইলেন আর পজ্পবাঁন্ট কারলেন, সে সকল আর বেশী 
কাঁরয়া বিবার প্রয়োজন নাই। 

অবশ্য রাক্ষসেরা রাবণের জন্য অনেক দুঃখ কাঁরয়াছিল। যে 
1বভশষণ তাহার নিকট অপমান পাইয়া এত রাগের ভরে চলিয়া 
আপিয়াছিল, সে বিভীষণও কি কাঁদে নাই ? বিভীঁষণই সকলের আগে 
কাঁদয়াছিল। হাজার হউক. ভাই তো! রাগ যতই থাকুক, রাবণের 

ছে-রা-৮ 
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মৃত্যুতে তাহা ভুলিয়া গিয়া সে কাঁদিয়া আস্থর হইল । রাম তাহাকে 
অনেক বৃঝাইয়া শান্ত করিলেন। 

আহা! লঙ্কার রানীরা তখন কণ কাতর হহইয়াই কাঁদয়াছলেন ! 
সে কান্না শুনিলে বুঝি পাথরও গলিয়া যায়। তাঁহাদের তো জার 
কোন দোষ ছিল না; কাজেই তাঁহাদের দুঃখে কাহার না দুঃখ হইবে? 
তাঁহাদিগকে শান্ত কারবার ক্ষমতা কাহারও হইল না। শেষে রাম 
1বভাঁষণকে বাঁললেন, “ইহাদের দুঃখ আঁম আর সাতে পাঁরতোছ 
না। শীঘ্র রাবণকে পোড়াইবার আয়োজন কর 1, 

তখন সকলে মালিয়া রাবণকে রেশমা পোশাকে সাজাইয়া, সোনার 
পালাঁকতে কাঁরয়া *মশানে লইয়া গেল। সেখানে চন্দন কাঠের চিতায় 
অনেক জাঁকজমকের সাহত তাহাকে পোড়ানো হইল। তারপর রাম 
বিভনষণকে লঙ্কার রাজা কাঁরলেন। 

এখন আবার সীতার কথা বালবার সময় হইয়াছে । দুঃখিনী 
সীতা এখনও _সেই ময়লা কাপড়খান পাঁরয়া বিনা স্নানে এলো চুলে 
চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে অশোক বনে দিন কাটাইতেছেন। 
তাঁহার দুঃখের সময় কখন ফ[রাইয়াছে তাহা তিনি জানিতেও পারেন 
৮৪৬ এমন সময হন আয় গাম কারা 'হাকে রাবণের 
মনত্যুপসংবাদ 1 

৮০১লর জরিনা 1কল্তু 
সেই সুখ বা দুখ যাঁদ নিতান্তই বেশশ রকমের হয়, তখন লোকে 
কেমন হতবাদ্ধির মতন হইয়া যায়। হনৃমানের কথা শুনিয়া 
সতাও অনেকক্ষণ সেইরুপ হইয়া রাহলেন। তারপর একট 
হইয়া হনুমানকে বাঁললেন, ' “বাছা, যে সংবাদ তুমি দিলে, আম দশন 
দুঃখিনশ তাহার উপয্ত পুরস্কার কণ দিব?” 

কিন্তু হনুমান পুরস্কারের ধার ধারে না। সীতা যে সখা 
হইয়াছেন ইহাই তাহার পক্ষে ঢের, সে আয় কিছু চাহে না। তষে, 

দেখিয়াছে। সেই রাক্ষসীগূলির ঘাড় ভাঙতে হনমানের বড়ই 
ইচ্ছা হইয়াছিল, িল্তু সীতার প্রাণে এতই দয়া যে তিনি হনুমানকে বাঁল- 
লেন, “বাছা, এমন কাজ করিও .না। উহারা গাঁরব লোক, যাহা 
িনিররসরল নানার রারানাগিররতা 

| 

তারপর সীতা রামের নিকট আসিতে প্রস্তুত হইলেন। তীহার 
ছিল রে ভারে রোলার বেরা রামের 
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কাছে আসেন। কিন্তু সকলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া সুন্দর কাপড় 
আর অলঙ্কার পরাইয়া দল। এতাঁদন পরে রামকে দৌঁখিয়া তাহার 
মনে না জানি কতই সুখ হইয়াছিল। কন্তু হায়! সে সখ তাঁহার 
অধিকক্ষণ রহল না। 

[দশের সঙ্গে এতাঁদন 'ছিলে। এখন তুম আমাঁদগকে আগেকার 

তাহার উাচত শাস্ত 'দয়াছ। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা সেইখানে 
চলিয়া যাও।! 

সীতা কত দুঃখই সাহয়াছেন কিন্তু রামের এই কথায় তাহার 
মনে যে দৃঃখ হইল, সে দুঃখ আর তান সহ্য কারতে পারলেন না। 
[তিনি বলিলেন, “হয় হায়, আমার আর বাঁচয়া কী কাজ? লক্ষণ, 
আগুন জবাঁলয়া দাও, আম তাহাতে পাুঁড়য়া মারব!” 

তখন লক্ষণ রাগে আর দুঃখে চিতা প্রস্তুত.করিয়া আগুন 
জবালয়া দলেন আর সীতা সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়া পাঁড়লেন। 

আহা! সংসারের সকল সুখ দিলেও যে সীতার গণের পুর- 
সকার হয় না, যাঁহার দুঃখ দূর কারবার জন্য এত জনের প্রাণ দিতে 
হইল, সেই সীতার কিনা শেষে এই দশা! 
কিন্তু কী আশ্চর্য! আগুনে সাঁতার মাথার একগাছ্ছি চুলও 

পুড়ল না। সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে, আঁশ্নদেবতা 'নিজে 
সীতাকে কোলে করিয়া চিতা হইতে উঠিয়া আঁসতেছেন। 
সীতা দোঁখতে সকালবেলার সূর্যের ন্যার উজ্জল; তাঁহার পরনে লাল 
কাপড়, গায় অলঙ্কার, গলায় মালা । আঁঙ্ন সাতাকে রামের কাছে 
দয়া বাললেন, “সাতার কোন দোষ নাই।”” তখন রাম মনের সৃখে 
পরম আদরের সাঁহত সাতাকে লইলেন। 

এঁদকে রাম ও সাীতাকে দোখবার জন্য দেবতারা সকলে উপাঁস্থত 
হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দশরথও আঁসয়াছেন। দশরথকে 
দেখিয়া রাম ও লক্ষনণ প্রণাম কারলেন। দশরথ রামকে আদর কাঁরয়া 
বাঁললেন. “বাছা, স্বর্গে বড় সুখে আছি, কেবল কৈকেয়ীর সেই কথা- 
গুলি মনে হইলে আজও খুব কষ্ট হয়। আজ তোমাঁদগকে দেখিয়া 
আমার সে কষ্ট দূর হইল । আমার জন্য তুমি এতাঁদন বনে থাকিলে, 
আর রাবণকে মারয়া দেবতাদের উপকার করিলে । এখন দেশে 'গয়া 
রাজ্য কর।”, 

রাম হাতজোড় কাঁরয়া দশরথকে বালিলেন, “বাবা, মা কৈকেয়ী 
আর ভাই ভরতের উপর আপনার বাদ রাগ থাকে, তবে তাহা দূব 
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করুন।” রামের এই কথায় দশরথ সম্মত হইয়া রাম, সীতা আর 
লক্ষযরণকে আশীর্বাদ কাঁরয়া স্বর্গে চাঁলয়া গেলেন। 

দশরথ চলিয়া গেলে পর ইন্দ্র রামকে বাঁললেন, “রাম, আমরা 
তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াঁছ, তম বর লও” 

রাম বাঁললেন, “আমাকে এই বর দিন যে, আমার উপকার কাঁরতে 
আসিয়া যে সকল বানর মাঁরয়াছে, তাহারা বাঁচিয়া উঠুক 1” 

ইন্দ্র বললেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে 1 এই কথা শেষ হইতে 
না হইতেই, যত বানর যুদ্ধে মারয়াছল সকলে আবার উঠিয়া বাঁসল-_ 
যেন এইমান্ন তাহাদের ঘুম ভাঙয়াছে! 

তারপর দেবতারা রাম লক্ষমণকে আদর কাঁরয়া বললেন, “এখন 
তোমরা মনের সুখে অযোধ্যায় চলিয়া যাও। সেখানে 
তোমাদের. জন্য দুঃখিত রাহয়াছে। সীতাও অনেক কম্ট পাইয়াছেন, 
তাঁহাকে শান্ত কর।”” এই বাঁলয়া দেবতারা আবার স্বর্গে চাঁলয়া 
গেলেন। 

ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছল; কাজেই রাম সকলকে বিশ্রাম কারিতে 
বাললেন। সে রান্র সকলের কী সুখেই কাঁটল! এমন সুখের রান্র 
খুব কমই হইয়া থাকে। 

রাবণ মারল, বনবাসের দনও ফ:রাইয়া আসল । এখন অযোধ্যায় 
[ফারবার সময়। ভীষণ রামকে বাঁলল, “রাবণ কুবেরের পুষ্পক 
রথখাঁন কাড়িয়া আনেন। এখন সেই রথ আপনারই । এই রথে 
এক দিনেই অযোধ্যায় যাইতে পাঁরিবেন। কিন্তু আম মিনাঁত কারয়া 
বালতোছ, আর একটি 'দিন আমার এখানে থাকিয়া যাউন।” 

রাম বাঁললেন, “বন্ধ িভীষণ, তুম আমার অনেক উপকার 
কাঁরয়াছ। কিন্তু ভাই ভরত, মা কৌশল্যা স্ামন্রা আর কৈকেয়ী 
প্রভৃতিকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে । তুমি দুঃখ 
কারও না। আম আর একদিনও থাকতে পাঁরতোছ না। আমাকে 
এখনই 'বিদায় দাও!” 

তখন সারাথ পজ্পক রথ সাজাইয়া আনিল। রাম সীতা আর 
লক্ষণের সাত তাহাতে উঠিয়া বিভীষণ সংগ্রীৰ আর অন্যান্য 
০৯০৯০০২৪৬০৪ 

| রা রা ১২১৬ আপনার 
অভিষেক দেখিব, আর মা কৌশল্যাকে প্রণাম করিব ।” 
রি টিভিনিলিএটানিনিরসানাদা “তবে তোমরা শাঘ্র 

রথে উঠ |” 
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তাহারাও রথে ডাঁঠতে আর 'িছমান্র বিলম্ব কারল না। সগ্রীব 
উঠিল, 'িভীষণ সপারবারে উঠিল, অন্যান্য বানরেরা উী্ল-_তাহাদের 
আনন্দের আর সঈমা নাই। তাহাদের সকলকে লইয়া সেই হাঁসে টানা 
পুস্পক রথ শোঁশোঁ শব্দে আকাশে ডীঁড়য়া চলিল। 

রথ 'কীঁচ্কন্ধ্যায় আসলে পর সীতা রামকে বাঁললেন, “আমার বন 
নাহ রদ বাঁড়র মেয়োদগকে সঙ্গে লইয়া 

|? 

সৃতরাং, 'িচ্কিন্ধ্যার মেয়েরাও অনেকে পুস্পক রথে উগিয়া 
তাঁহাদের সঙ্গে অযোধ্যায় চলিল। তারপর তাঁহারা ভরদ্বাজ মূনির 
আশ্রমে আ'সয়া উপাঁস্থত হইলেন। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে রামের 
বনে থাকার চোদ্দ বংসরও ফৃরাইল। 

রামকে দেখিয়া ভরদ্বাজ বাঁললেন, “বাছা, যাইবার সময় তোমাকে 
দেখিয়া আমার মনে যেমন ক্লেশ হইয়াছিল, আজ তোমাকে আবার 
দেখিয়া আমার মনে তেমনই আনন্দ হইতেছে । তুমি বর লও |” 

রাম বাললেন, “এই বর দিন যে, অযোধ্যার পথে সকল গাছে যেন 
মিষ্ট ফল আর মধু পাওয়া যায়।? 

মুনির বরে তখনই অযোধ্যার পথের গাছসকল 'মিন্ট ফলে আর 
মধুতে ভাঁরয়া গেল। বানরেরা কত খাইবে! 

যাও। সেখানে আমাদের সংবাদ দিবে, আর সেখানকার সংবাদও লইয়া 
আসিবে। পথে শৃঙ্গবের নগরে আমার বন্ধ গুহ থাকেন, তাহাকে 
আমার কথা বাঁলও। তান তোমাকে অযোধ্যার পথ বাঁলয়া দিবেন ।” 

হনুমান তখনই মানুষের বেশ ধাঁরয়া শোঁশো শব্দে আকাশে 
চাঁলল। পথে গৃহের দেশ। সেখানে রামের সংবাদ দয়া ভরতের 
নিকট পেশীছতে তাহার আঁধক সময় লাগল না। 

ভরত তখন নন্দীগ্রামে ছিলেন। অযোধ্যা হইতে এক ক্লোশ 
দূরে হন্মান তাঁহার দেখা পাইল। তাঁহারও তপস্বীর বেশ, মাথায় 
জটা আর পাঁরধানে গাছের ছাল । ফল-মূল খাইয়া থাকেন, আর রামের 
খড়ম দু-খাঁনকে সম্মুখে রাখিয়া রাজ্যের কাজ করেন। 

হনুমান তাঁহার কাছে আঁসয়া হাতজোড় কাঁরয়া বালল, “আপ- 
নারা যে-রামের জন্য এত দুঃখ কাঁরতেছেন, সেই রাম. আপনাদের 
সংবাদ লইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। আর দুঃখ কার- 
বেন না, শীঘ্রই 'তিনি সকলকে লইয়া আসিয়া উপাঁস্থত হইবেন ।" 

এই কথা শুনিয়াই ভরত আনন্দে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। সুস্থ 
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না মানুষঃ আজ তুম যে সংবাদ শুনাইলে, তাহার উপযুক্ত পুর- 
কার তোমাকে কী দব? তম এক লক্ষ গর; আর একশতখানি গ্রাম 
নও।"। 

তারপর হনুমান কুশাসনে বাঁসয়া রামের সকল সংবাদ ভরতকে 
শুনাইয়া শেষে বালল, ' তান এখন ভরদ্বাজের আশ্রমে আছেন। কাল 
এইখানে আসবেন ।” 

আজ যাঁদ পাঁথবীতে সুখী কেহ থাকে, তবে সে এই অযোধ্যার 
লোক। চৌদ্দ বংসর ধাঁরয়া যে রামের দুঃখে তাহারা চক্ষের জল 
ফেলিয়াছে, সেই রাম এতাঁদনে দেশে ফারতেছেন। তাই আজ সকলে 
পথঘাট পাঁরচ্কার কাঁরয়া, বাঁড়ঘর সাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, বাজনা 
বাজাইয়া রামকে দেখিতে চাঁলল। পালক চাঁড়য়া রানীরা চাঁললেন, 
ব্রাহ্মণ প্রভীতি সঙ্গে লইয়া ভরত চাঁললেন--তাঁহার মাথায় রামের সেই 
খড়মজোড়া। 

যেই রামের রথ দেখা গেল, অমাঁন সকলে “ওই রাম!” ওই রাম? 
শব্দে আকাশ ফাটাইয়া দিল। 

তখন যে সকলের মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল, তাহাতে আর 
সন্দেহ ক? আর সকলেই তখন যে রামকে প্রাণ ভায়া আদর কাঁর- 
বার জন্য ব্যস্ত হইবে, তাহাও আশ্চর্য নহে । যাহারা তাঁহার চেয়ে 
ছোট তাহারা তাঁহাকে প্রণাম কারয়া আশীর্বাদ লইল। রামণও্ড মা 
কোশল্যা, অন্যান্য রানীদিগকে আর বাঁশম্চ প্রভাতি গুরূজনকে প্রণাম 
করিলেন। 

তারপর ভরত রাষের সে খড়মজোড়া তাঁহার পায় পরাইয়া 'দয়া 
বাঁললেন, “দাদা, তোমার রাজ্য আমাকে রাখতে "দয়া গিয়াঁছলে, 
এখন ফরাইয়া লও । তোমার রাজ্য এখন আগের চেয়ে দশগৃণ বড 
হইয়াছে ।” 

তারপর ক্ষুর হাতে ভাল ভাল ওস্তাদ নাঁপতেরা আসিয়া রামের 
চোদ্দ বছরের জটা চাঁছয়া পাঁরজ্কার কারল। শত্রুঘ/ রাম ও লক্ষণকে 
স্নান করাইয়া নিজ হাতে তাঁহাঁদিগকে সাজাইয়া দিলেন। সরব, 
বভষণ প্রভাত যত লোক সঙ্গে আঁসিয়াঁছল, কাহারও আদর বকের 
কোন ত্রাট হইল না। নিজে মা কৌশল্যা যখন বানরের মেয়োঁদগকে 
সাজাইলেন, তখন কূপ আদর যত্ন হইল বুঝতেই পার। 

অবশেষে বশিল্ঠ প্রভীতি মুনিরা রাম-সণতাকে মানিকের পিপড়ব 
উপর বসাইয়া তাঁহাদের আভষেক কারলেন। দে আভিষেক কণ চমৎকার 
হইয়াছিল, তাহা ক না দেখিলে বুঝতে পারা যায়! দেবতারা পর্য্তি 
সেখানে উপাস্থিত ছিলেন, অন্য কথার আর কাজ কী ? 
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যত ভাল তীর্থ আছে সকল তীর্থের জল দয়া রামকে স্নান 
করানো হইল । স্নানের পর রাম রাজবেশে রত্সের পড়তে সভা আলো 
করিয়া বাঁসলেন। মাথায় সেই মনুর সময় হইতে যাহা অযোধ্যার 
রাজারা মাথায় দয়া আসিতেছেন, সেই আশ্চর্য মুকুট। দুই পাশে 
শাদা চামর হাতে সগ্রণব আর িভীষণ; [পছনে শাদা ছাতাখানি লইয়া 
শরুঘ]। তখন ইন্দ্র হুকুমে পবন আসিয়া তাঁহার গলায় স্বর্গের 
সোনার পদ্মেব মালা আর আশ্চর্য মোতির হার পরাইয়া 1দলেন। 
এইরূপ করিয়া দেবতা, গন্ধর্বের গান আর আনন্দ কোলাহলের ভিতরে 
রাম অযোধ্যার রাজা হইলেন । তেমন রাজা আর কেহ কখনও দেখে নাই। 
আজও খুব ভাল রাজার কথা বালিতে হইলে লোকে বলে, “রামেন্র 
মতন রাজা! 


